
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Accijnzen : een onderzoek naar de rechtsgronden van de Nederlandse
accijnzen aan de hand van 200 jaar parlementaire geschiedenis (1805-2007) en
naar de werking van het Europese accijnsregime binnen de interne markt in het
licht van deze rechtsgronden

Visser, W.M.G.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Visser, W. M. G. (2008). Accijnzen : een onderzoek naar de rechtsgronden van de
Nederlandse accijnzen aan de hand van 200 jaar parlementaire geschiedenis (1805-2007) en
naar de werking van het Europese accijnsregime binnen de interne markt in het licht van deze
rechtsgronden. [, Universiteit van Amsterdam]. Kluwer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/accijnzen--een-onderzoek-naar-de-rechtsgronden-van-de-nederlandse-accijnzen-aan-de-hand-van-200-jaar-parlementaire-geschiedenis-18052007-en-naar-de-werking-van-het-europese-accijnsregime-binnen-de-interne-markt-in-het-licht-van-deze-rechtsgronden(ced36cbd-5f5f-4a53-8033-862bae0c895b).html


 

293 

HOOFDSTUK 4 

4 Europees accijnsregime 

4.1 Inleiding 

‘Het gaat er bij harmonisatie alleen om een groep verwante belastingen met elkaar in 
overeenstemming te brengen.’1 

 
DR. W.H. VAN DEN BERGE, 

staatssecretaris van Financiën, 5 november 1963 
 

Waarom zijn er Europese accijnzen? Het antwoord op deze vraag ligt besloten in het 
proces naar de Europese eenwording met behulp van het instrument interne markt en 
de daarvoor noodzakelijke harmonisatie van de accijnsregimes van de lidstaten: 

4.1.1 De aanloop naar de interne markt 

De Europese integratie en eenwording wortelt in de grauwe internationale politieke 
verhoudingen van de ‘50-er jaren van de 20e eeuw, ontstaan na de ineenstorting van 
het Derde Rijk (1945). De Oost-Europese landen zijn schijnbaar definitief onder de 
Sovjet-Russische invloedssfeer gebracht. De West-Europese landen zijn druk bezig 
met de Amerikaanse Marshallhulp hun zwaar beschadigde economieën en infrastruc-
turen te herstellen. De divisies van de twee supermachten staan in het kunstmatig ge-
deelde Duitsland scherp tegenover elkaar. De wereldpolitiek wordt niet langer vanuit 
Europa bepaald. Conflictstof ligt ruim voor het oprapen. Tot dan toe kent Europa de 
twijfelachtige traditie zijn jonge mannen en jongens zo om de veertig jaar naar de 
slagvelden te sturen om daar intergouvernementele confrontaties grootschalig en 
zinloos uit te vechten. Het gevaar dat juist Europa opnieuw na 1870, 1914 en 1939 
opnieuw de haard van een toekomstig wereldwijd conflict zou gaan vormen, wordt 
door velen onderkend. 

Deze situatie geeft nieuwe energie aan politieke stromingen die, vooroorlogse 
plannen en ideeën weer opnemend, aansturen op een politiek en economisch hecht en 
solide georganiseerd samengaan van Europese landen. Europa moet door samenwer-
king het ontstane vacuüm opvullen met nieuwe politieke en economische instituties 
en structuren, die het hoofd bieden aan de vanuit de Sovjet-Unie gevoelde expansie-

 
1.  Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1663 lk. 
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drang en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten (US) doen afnemen. Aan de tradi-
tionele Frans-Duitse tegenstelling wordt op Amerikaans en Brits aandringen het hoofd 
geboden door in de plaats van de geallieerde bevoogding van Duitsland te prolonge-
ren, te streven naar gelijkberechtiging en intensieve samenwerking van beide landen 
in Europese context. Met het initiatief van ROBERT SCHUMAN, de Franse minister van 
buitenlandse zaken (1950), om onder beheer van een gemeenschappelijke Hoge Auto-
riteit samen te werken op het gebied van de kolen- en staalproductie, een vitaal ge-
acht terrein van de economie en de traditionele basis voor elke machtspolitiek, uit-
mondend in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en ook openstaand 
voor deelneming door andere Europese landen, wordt het verwerven van afdoende 
garanties tegen herleving van de Duitse bedreiging van de Franse veiligheid drastisch 
anders aangepakt. Het SCHUMAN-plan wijst ook verder de weg naar de uiteindelijk 
beoogde economische en institutionele eenwording in Europa. Vervolgens kan de 
samenwerking successievelijk worden uitgebreid op andere deelmarkten. Duitsland, 
Frankrijk, Italië en de drie BENELUX-landen omarmen het SCHUMAN-plan. Het EGKS-
verdrag treedt voor de zes lidstaten op 23 juli 1952 in werking. 

Na de mislukkingen van de Europese Defensie Gemeenschap (EDG) en de Europese 
Politieke Gemeenschap (EPG) door de verwerping ervan door de Franse Assemblée in 
augustus 1954 ontketenen de daardoor aanvankelijk zwaar teleurgestelde pères fonda-
teurs, waaronder JEAN MONNET, een relance européenne. MONNET is de eerste voorzitter 
van de Hoge Autoriteit van de EGKS en oprichter van het Comité d’action pour les Etats-
Unis de l’Europe. In het kader daarvan wordt op initiatief van de toenmalige Belgische 
eerste minister PAUL-HENRI SPAAK het plan-BEYEN (1952) in een BENELUX-memorandum 
(1955) opnieuw gepresenteerd. Op 1 en 2 juni 1955 komen de zes ministers van Bui-
tenlandse Zaken van de EGKS-landen onder leiding van SPAAK te Messina op Sicilië 
bijeen om het memorandum te bespreken. Het plan-BEYEN – afkomstig van de schrijf-
tafel van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken mr. J.W. BEYEN – schetst de 
contouren van een Europese gemeenschappelijke markt met sectoroverstijgende alge-
hele economische samenwerking en integratie. De economische samenwerking be-
hoort alle economische sectoren te omvatten en niet slechts de deelsectoren kolen en 
staal en (kern)energie. De lijn van de supranationale institutionele structuren die in 
het SCHUMAN-plan en in de voorstellen tot de EDG en de EPG voorop hadden gestaan, 
verdwijnt naar de achtergrond. Het BENELUX-initiatief slaagt. Het leidt tezamen met 
het op de intergouvernementele conferentie van Messina volgende rapport-SPAAK 
(1956) en de verdere onderhandelingen op het kasteel van Hertoginnedal (België, 
1956) tot de ondertekening te Rome van het EEG-verdrag en het Euratom-verdrag op 
25 maart 1957. 

Het SPAAK-rapport is een blauwdruk voor de gemeenschappelijke markt en de Eu-
ropese samenwerking op het vlak van de nucleaire energie, dat op dat ogenblik een 
toekomstgerichte sector was. Het rapport schuift als volgt de ratio onder de gemeen-
schappelijke markt: ‘Doel van een gemeenschappelijke markt moet zijn de schepping 
van een grote ruimte met een gemeenschappelijke economische politiek, zodat een 
machtige eenheid van productie wordt gevormd en een voortdurende expansie moge-
lijk wordt gemaakt, evenals een toegenomen stabiliteit, een versnelde verhoging van 
de levensstandaard en de ontwikkeling van harmonische betrekkingen tussen de 
staten die erin verenigd zijn’. Daartoe is een samengaan van de afzonderlijke economi-
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sche markten een absolute noodzakelijkheid. Deze grootse opzet wordt rond drie 
thema’s uitgewerkt. Het samengaan van markten brengt mee de grondvesting van een 
douane-unie, de afschaffing van kwantitatieve beperkingen, een vrij verkeer van dien-
sten en een gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Hiervoor is nodig een noodzakelij-
ke graad van etappegewijze harmonisatie van het economische en sociale beleid, een 
gemeenschappelijk buitentarief en een gemeenschappelijke externe handelspolitiek. 
Naar buiten, naar derde landen toe, is de Gemeenschap één geheel: de douane-unie 
strekt zich, aldus HvJ EG (1995), uit over het gehele goederenverkeer, kent een ge-
meenschappelijk douanetarief dat beoogt de douanerechten die aan de buitengrenzen 
van de EG op uit derde landen ingevoerde goederen drukken, gelijk te maken. Hier-
door worden verleggingen van het handelsverkeer tussen de lidstaten of in de mede-
dingingsvoorwaarden tussen de marktdeelnemers voorkomen2. 

‘Het begrip gemeenschappelijke markt, zoals door het Hof in een vaste rechtspraak 
ontwikkeld, ziet op de afschaffing van alle belemmeringen van het intracommunautai-
re handelsverkeer teneinde de nationale markten te verenigen tot een enkele markt 
die de omstandigheden van een binnenlandse markt zoveel mogelijk benadert’3. Meer 
precies omvat de gemeenschappelijke markt: (1) de instelling van een interne markt, 
gekenmerkt door de afschaffing tussen de lidstaten van obstakels voor het vrije ver-
keer van goederen, personen, diensten, kapitaal en betalingsverkeer4, (2) een regime 
waardoor wordt verzekerd dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt 
vervalst5 en (3) een gemeenschappelijke handelspolitiek6. Zoals in vele arresten van 
het HvJ EG tot uitdrukking is gebracht7, heeft een gemeenschappelijke markt een ana-
loog karakter aan de binnenlandse markt van een lidstaat met bijbehorende binnen-
grensoverschrijdende neutraliteitswaarborgen (het internemarktbeginsel)8. De (nog 
steeds te voltooien) interne markt is gedefinieerd als ‘een ruimte zonder binnengren-
zen, waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaar-
borgd volgens de bepalingen van dit verdrag’, een beperkter begrip dan het begrip 
gemeenschappelijke markt, maar bedacht moet worden dat het begrip interne markt 
een bestanddeel is van het begrip gemeenschappelijke markt. Een van de doelstellingen 
van de Gemeenschap is het instellen van de gemeenschappelijke markt9. Het begrip 
interne markt maakt geen enkel onderscheid tussen de grenzen tussen de lidstaten; 

 
2.  HvJ EG 5 oktober 1995, C-125/94, aprile srl, in liquidatie vs. Amministrazione delle finanze dello 

stato, Jur. 1995, blz. I-02919, r.o. 32. 
3.  HvJ EG 5 mei 1982, nr. 15/81, Gaston Schul Douane Expediteur BV (Gaston Schul I) vs. Inspecteur 

der Invoerrechten en Accijnzen, Roosendaal, Jur. 1982, blz. 1437-1441, r.o. 33. 
4.  Artikel 3 lid 1 onderdeel a en onderdeel c EG, uitgewerkt in artikel 14 EG en de titels I, III en deels IV 

(artikel 61, onderdeel a EG), alsmede de artikelen 94 en 95 van het derde deel van het EG-verdrag. 
5.  Artikel 3 lid 1 onderdeel g EG, uitgewerkt in artikel 12 EG en titel VI van het derde deel van het EG-

verdrag. 
6.  Artikel 3 lid 1 onderdeel b EG, uitgewerkt in titel IX van het derde deel van het EG-Verdrag. 
7.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 9 februari 1982, nr. 270/80, Polydor Ltd. en RSO Records Inc. vs. Harlequin 

Record Shops Ltd. en Simons Records Ltd. (vrij verkeer van grammofoonplaten – auteursrechten), 
Jur. 1982 blz. 329-351, r.o. 16-21. 

8.  Artikel 14 EG en artikel 93 EG. 
9.  Op basis van artikel 2 en artikel 3 EG. 
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een onontbeerlijke voorwaarde voor het bestaan van een douane-unie waarin het vrije 
verkeer van goederen is gewaarborgd10. De ruimte zonder binnengrenzen komt tot 
stand door de werking van het vrijheidsbeginsel, door de wederzijdse aanvaardingsre-
gel en door harmonisatie of eenvormige regelingen11. De instelling en de werking van 
de interne markt is van essentieel belang voor de verwezenlijking van de doelstellin-
gen van het EG-verdrag. Naar ’s Hofs vaste rechtspraak brengt de instelling van de ge-
meenschappelijke markt de opheffing van alle belemmeringen van het intracommu-
nautaire verkeer mee, teneinde de nationale markten te versmelten tot één enkele 
markt waarvan de voorwaarden die van een echte interne markt zo dicht mogelijk 
benaderen12. Uit deze bewoordingen van het HvJ EG valt op te maken, dat beide be-
grippen niet wezenlijk van elkaar verschillen. 

Het aantal lidstaten neemt successievelijk toe. De Gemeenschap krijgt daardoor te 
kampen met afnemende besluitvaardigheid en beslissingskracht en met toenemende 
divergentie in ontwikkelingsniveau en economische structuur binnen de Gemeen-
schap als gevolg van de handhaving en uitbouw van de gemeenschappelijke markt en 
het gemeenschappelijke beleid. In de jaren 1970-1986 falen verregaande pogingen om 
gemeenschappelijke regelingen uit te vaardigen. Veel voorstellen van de EC worden 
door de Raad niet goedgekeurd wegens het hanteren van de unanimiteitsregel13. Deze 
ontwikkeling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de rechtspraak van het HvJ EG 
over de wederzijdse aanvaarding van nationale regelingen. Om deze ontreddering van 
het integratieproces tot staan te brengen en daaraan waar mogelijk nieuwe impulsen 
te geven, vaardigt de EC het Witboek tot voltooiing van de interne markt uit (1985)14, 
dat voorziet in een gedetailleerd programma van bijna 300 harmonisatiemaatregelen 
met strak tijdschema die er alsnog toe zouden bijdragen om ultimo 1992 alle door nog 
onderling divergerende nationale wetgeving veroorzaakte belemmeringen van de 
interne markt weg te werken. In de kort daarna door de lidstaten in de Europese Raad 
van Milaan van 28 en 29 juni 1985 gesloten Europese Akte (1986) wordt het interne-
marktconcept in het EEG-verdrag opgenomen met een voldoende verankering van het 
tijdschema waarbinnen het witboekprogramma tot voltooiing van de interne markt 
binnen vijf jaar, dat wil zeggen vóór 1 januari 1993, tot uitvoering moet worden ge-
bracht15. Ook de verwezenlijking van de interne markt ontmoet groeistoornissen. Per 
1 januari 1993 is de interne markt grotendeels, maar anno 2007 nog steeds niet volle-

 
10.  Zie: HvJ EG 9 september 2004, nr. C-72/03, Carbonati Apuani Srl vs. Comune di Carrara (heffing van 

gelijke werking als douanerecht – accijns van marmer dat op grondgebied van gemeente wordt 
gewonnen, die wordt toegepast wanneer marmer het grondgebied van die gemeente verlaat), 
Jur. 2004, blz. I-08027, r.o. 24. 

11.  P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a., Het recht van de Europese Unie en van de Europese 
Gemeenschappen, Deventer 2003, blz. 488. 

12.  HvJ EG 17 mei 1994, nr. C-41/93, Frankrijk vs. EC, Jur. 1994, blz. I-1829, r.o. 19.  
13.  Artikel 100 EEG-verdrag. Artikel 94 EG. 
14. De voltooiing van de Interne markt – Witboek van de Commissie voor de Europese Raad te Milaan 

van 28 en 29 juni 1985, COM(85) 310 definitief van 14 juni 1985. 
15.  Artikel 8A EEG-verdrag, later artikel 7A EEG-verdrag; thans artikel 14 EG. 
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dig gerealiseerd. De voordelen van tien jaar interne markt zijn imposant: 2,5 miljoen 
meer banen en € 900 miljard meer welvaart16. 

4.1.2 De aanloop naar de GATT- en WTO-overeenkomsten 

In de jaren vóór WO II wint de overtuiging veld, dat de alom noodzakelijk geachte 
uitbreiding van de wereldhandel alleen kan worden bereikt door de slechting van veel 
van de bestaande handelsbelemmeringen en door maatregelen tot opvoering van de 
productie in landbouw en industrie. Daarvan wordt tevens verruiming van werkgele-
genheid en stijging van de levensstandaard verwacht. De noodzaak om op dit terrein 
handelend op te treden wordt erkend in het ‘Atlantic Charter’ van 14 augustus 1941 en 
in het ‘Mutual Aid Agreement’, dat tussen het VK en de US op 23 februari 1942 wordt 
gesloten. In deze lijn biedt de regering van de US in december 1945 andere regeringen 
een document ter overweging aan, getiteld ‘Proposals for Expansion of World Trade 
and Employment’, waarin de oprichting van een internationale handelsorganisatie 
wordt bepleit, onder bijvoeging van een ontwerphandvest. Verschillende landen, 
waaronder Nederland, geven van principiële instemming met dit initiatief blijk. 

Het vraagstuk komt ter sprake in de eerste vergadering van de Economische en So-
ciale Raad van de VN. Op 18 februari 1946 besluit deze raad een internationale confe-
rentie over handel en werkgelegenheid bijeen te roepen met het doel de productie, 
uitwisseling en consumptie van goederen en diensten te bevorderen. De raad over-
weegt daarbij, dat de reeds genomen maatregelen en het gebied van internationale 
economische samenwerking, bekend onder de benaming ‘Bretton Woods’17, noodzake-
lijk dienen te worden aangevuld met nadere maatregelen ter opheffing van handels-
belemmeringen en discriminerende bepalingen, die uitbreiding van de multilaterale 
handel en werkgelegenheid in de weg staan. Met uitzondering van de Sovjet Unie 
aanvaarden alle landen de uitnodiging. De genoemde Amerikaanse ‘Proposals’ vormen 
het uitgangspunt. 

De tariefonderhandelingen worden gehouden in Genève, van 10 april tot 30 okto-
ber 1947. Voor België, Luxemburg en Nederland worden de tariefonderhandelingen uit 
hoofde van het bestaande gemeenschappelijke Benelux-tarief van invoerrechten, door 
een gemeenschappelijke Benelux-delegatie gevoerd, maar bij de besprekingen over de 
Algemene Overeenkomst treden de drie landen zelfstandig op, zij het in nauw overleg 
met elkaar. Oud-minister van EZ en van Financiën, DR. G.W.M. HUYSMANS, is voorzitter 
van de Nederlandse delegatie. De onderhandelingen leiden tussen 23 van de 50 deel-
nemende landen tot een pakket handelsregels en tariefconcessies in de vorm van de 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (Algemene overeenkomst inzake 
tarieven en handel). Op 30 oktober 1947 wordt bij een door de deelnemende landen 
ondertekende slotakte de tekst van de GATT authentiek verklaard (GATT 1947)18. GATT 
1947 wordt voorlopig van toepassing in januari 1948 op basis van een Protocol tot 

 
16.  EC, The Internal Market – Ten Years without Frontiers, SEC(2002) 1417, Brussel, 7 januari 2003. 
17.  Stb. 1946, G 278. 
18.  GATT 1947 vormt thans een onderdeel van GATT 1994, welke in bijlage 1A aan de WTO-

Overeenkomst is gehecht. 
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voorlopige toepassing bij de GATT van 30 oktober 194719. Nederland keurt de GATT 
1947 in 1950 goed20. 

4.1.3 EEG-verdrag en GATT-overeenkomst 

De GATT voorziet in de mogelijkheid tot oprichting van douane-unies en vrijhandels-
zones, waaraan evenwel de voorwaarde verbonden is, dat dergelijke unies of zones als 
geheel genomen geen grotere restrictieve uitwerking mogen hebben dan de voordien 
geldende bepalingen in de afzonderlijke landen. Deze voorwaarde is in enkele regels 
nader uitgewerkt, onder meer wat betreft het gemeenschappelijke buitentarief van 
een douane-unie. Voorts vereist de GATT, dat een plan tot oprichting van een douane-
unie of vrijhandelszone tijdig aan de Verdragsluitende Partijen wordt voorgelegd, 
zomede dat in de desbetreffende overeenkomst een redelijke termijn wordt genoemd, 
waarbinnen de douane-unie of vrijhandelszone tot stand zal komen. 

4.1.4 WTO-overeenkomst 

Na het sluiten van de GATT-overeenkomst in 1947 worden van september 1950 tot 
mei 1951 te Torquay, van januari 1956 tot begin mei 195621 en van 1964 tot 1967 
(Kennedy Ronde) te Genève, en van 1973 tot 1979 te Tokio verdere tariefonderhande-
lingen gevoerd met als resultaat dat successievelijk handelsbelemmeringen worden 
weggenomen. De gedurende 1986-1994 gehouden Uruguay Ronde leidt tot de oprich-
ting van de in feite al in 1947 gewenste WTO, met ingang van 1 januari 1995, en tot de 
General Agreement on Trade in Services (GATS), de meest belangrijke autonome ont-
wikkeling van internationale allure als GATT zelf in 1948. Precies 111 landen tekenen 
op 15 april 1994 in Marrakech (Marokko) de slotakte van de Uruguay Ronde: de 
‘Agreement establishing the World Trade Organization’22, ongeveer twaalf jaar na de 
openingsverklaring van Punta del Este van 20 september 198623. 

De WTO-overeenkomst bevat een groot aantal vernieuwingen ten opzichte van de 
regels die vóór 1995 van kracht waren op basis van GATT 1947. De WTO is gericht op 
duurzame ontplooiing van vrij wereldhandelsverkeer door verlaging van douanerech-
ten en afschaffing van andere handelsbelemmeringen op basis van wederkerigheid en 
onvoorwaardelijke meestbegunstiging: ‘With respect to customs duties and charges of 
any kind (...) any advantage (...) granted by any contracting party to any product origi-
nating in or destined for any other country shall be accorded immediately and uncon-
ditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other 
contracting parties’24. Het aangrijpingspunt van de WTO-regels wordt gevormd door 

 
19.  UNTS, blz. 308. 
20.  Wet van 12 oktober 1950, Stb. 440. 
21.  Het protocol met de de tariefconcessies van de in 1956 gehouden tariefronde wordt  door Neder-

land ondertekend op 23 mei 1956. Kamerstukken II 1956-1957, 4358, nr. 7. 
22. PbEG 1994, L 336. 
23.  Thans bedraagt het aantal WTO-lidstaten 147. 
24.  Artikel I lid 1 GATT 1947. 



Inleiding 4.1 

299 

de handelsrelaties tussen landen: ‘The WTO shall provide the common institutional 
framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related to 
the agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this 
agreement’25. 

Deze WTO-doelen worden gerealiseerd door het organiseren van periodieke geza-
menlijke tariefrondes tussen de verdragsluitende partijen bij de WTO, informatiever-
strekking omtrent steunmaatregelen en geschillenbeslechting ten overstaan van de 
mondiale handelswereld inzake overtredingen van de WTO-overeenkomst26. De WTO 
beoogt de wereldhandel te liberaliseren door het slechten van tariefmuren, het vast-
stellen van tariefbindingen en het garanderen van gelijke concurrentievoorwaarden 
voor de handel in goederen ongeacht hun herkomst. De WTO is zo van groot belang 
voor de vrije wereldhandel. Doelstelling is het beteugelen en voorkomen van protecti-
onisme, thuismarktbescherming. Het is niet geoorloofd ter bescherming van de eigen 
thuismarkt en binnenlandse productiesectoren onderscheid te maken tussen eigen en 
elders geproduceerde goederen en tussen goederen die in het eigen land worden ver-
kocht en die naar elders worden uitgevoerd27. 

4.1.5 Nader tot elkaar brengen van nationale wetgevingen 

Eén van de taakstellingen van de Gemeenschap is ‘het nader tot elkaar brengen van de 
nationale wetgevingen in de mate waarin dat voor de werking van de gemeenschap-
pelijke markt noodzakelijk is’28. Dit ‘nader tot elkaar brengen’, dat wil zeggen: het met 
elkaar in overeenstemming brengen van verwante nationale wetgevingen, wordt 
harmonisatie genoemd. De belangrijkste functie van harmonisatie is het wegwerken 
van verschillen tussen de nationale rechtsstelsels die de werking van de interne markt 
in de weg staan. De interne markt moet immers werken als een binnenlandse markt 
met bijbehorende neutrale uitwerking van wetgeving.  

Het klassieke instrument hiervoor is de richtlijn, al vindt harmonisatie soms ook 
plaats door middel van andere rechtsinstrumenten, zoals de verordening en de aanbe-
veling. De meest eenvoudige vorm van harmonisatie is de totale harmonisatie, ook 
wel volledige harmonisatie genoemd. Van de in de richtlijn vervatte normen mag dan 
niet door de nationale overheid worden afgeweken, noch om strengere, noch om soe-
peler normen vast te stellen29. Het vrije verkeer dat aldus wordt bereikt, is totaal30. Bij 
minimumharmonisatie (waarvoor uiteindelijk is gekozen voor de accijnzen) worden in 

 
25.  Artikel II Agreement Establishing the WTO. 
26.  Artikel X GATT 1947 
27.  Artikel III en artikel VI GATT 1947. 
28.  Artikel 3 lid 1 onderdeel h EG. 
29.  Behoudens vrijwaringsclausules vervat in de richtlijn zelf. Zie: HvJ EG 5 oktober 1977, nr. 5/77, 

Carlo Tedeschi vs. Denkavit Commerciale s.r.l., Jur. 1977, blz. 1555. HvJ EG 22 september 1988, nr. 
228/87, Pretore di Torino (Kwaliteitsnormen voor drinkwater), Jur. 1988, blz. 05099. 

30.  Een beroep op artikel 30 EG en eventuele andere uitzonderingen is niet meer mogelijk. Wel blijft 
het beroep op de ontsnappingsclausule van artikel 95 lid 4 en lid 5 EG open, als aan de desbetref-
fende voorwaarden is voldaan. 
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de richtlijn minimumnormen gesteld, maar hebben de lidstaten de vrijheid om, op het 
door de richtlijn bestreken terrein, verdergaande of strengere normen toe te passen31. 

De Raad heeft de bevoegdheid de bepalingen vast te stellen die betrekking hebben 
op de harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de accijnzen en de 
andere indirecte belastingen, voor zover deze harmonisatie noodzakelijk is om de 
instelling en de werking van de interne markt te waarborgen32. De betekenis van har-
monisatie gaat dus verder dan alleen met betrekking tot de instelling van de gemeen-
schappelijke markt. Het EG-verdrag geeft de Gemeenschap immers ook de opdracht 
de werking van de gemeenschappelijke markt te optimaliseren33. Het gaat daarbij met 
name om die voorschriften die weliswaar ‘de toegang tot de nationale markten niet 
verhinderen voor goederen, diensten of personen uit andere lidstaten, maar die wel 
andere concurrentievoorwaarden inhouden dan die welke in de lidstaat van oorsprong 
van toepassing zijn. Concurrentieverhoudingen kunnen worden beïnvloed door regel-
geving die niet de positie van bepaalde groepen, maar het algemeen belang beoogt te 
behartigen, zoals belastingwetgeving en milieubeschermingsvoorschriften. In deze 
gevallen kunnen verschillen tussen nationale wetgeving leiden tot een verstoring van 
de concurrentie op de interne markt en kan er reden zijn tot harmonisatie, om gelijke 
speelvelden te creëren34. Overigens staat het de EC, de Raad en het Europees Parlement 
(EP) naar vaste rechtspraak van het HvJ EG vrij om de harmonisatie op een bepaald 
gebied etappegewijs te laten verlopen, of nationale wetgevingen geleidelijk onderling 
aan te passen35. In de Structuurrichtlijn tabaksproducten heeft de gemeenschapswet-
gever expliciet tot uitdrukking gebracht de harmonisatie van de tabaksaccijnzen etap-
pegewijs te willen laten verlopen36. De ‘harmonisatie der structuren van de accijns op 
tabaksfabrikaten’ bevindt zich anno 2008 in de tweede etappe, aangevangen op 1 juli 
1978. De eerste etappe besloeg een periode van zestig maanden, te rekenen vanaf 1 
juli 197337. 

 
31.  P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a., Het recht van de Europese Unie en van de Europese 

Gemeenschappen, Deventer 2003, blz. 268. 
32.  Artikel 93 EG. Ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt 

heeft de EC het communautair programma Fiscalis vastgesteld (Beschikking 2235/2002, PB. 2002, L 
341/1). 

33.  Artikel 3 lid 1 onderdeel h EG. 
34.  Zie voor een uitgebreide uitleg over harmonisatie: P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a., Het 

recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen, Deventer 2003, hoofdstuk V, § 2. 
35.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur 

principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 26. HvJ EG 29 februari 1984, nr. 37/83, Rewe Zen-
trale AG vs. Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland (harmonisatie van fytosanitaire con-
trolemaatregelen), Jur. 1984, blz. 01229, r.o. 20. HvJ EG 13 mei 1997, nr. C-233/94, Duitsland vs. EP 
en Raad, Jur. 1997, blz. I-2405, r.o. 43. 

36.  Artikel 1 en artikel 10 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
37.  Artikel 12 en 15 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
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4.1.6 WTO-verplichtingen in EG-verband 

De lidstaten van de EU zijn elk als WTO-verdragsluitende partij aan de WTO-
overeenkomst gebonden en waren dat al bij de sluiting van het EG-verdrag in 1957. 
Hun wil om de WTO-verplichtingen te eerbiedigen hebben zij neergelegd in het EG-
verdrag en expliciet verklaard bij de aanbieding van het EG-verdrag aan de WTO ver-
dragsluitende partijen38. De voor de lidstaten van de EG uit de WTO-overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen zijn sedert de inwerkingtreding van het gemeenschap-
pelijk douanetarief per 1 juli 1968 ook communautaire verplichtingen. De EG zelve is 
ook één van de verdragsluitende partijen bij de WTO en heeft per die datum van ieder 
van de lidstaten de uit de WTO-overeenkomst voortvloeiende verbintenissen overge-
nomen: ‘Op dat tijdstip immers heeft de Gemeenschap, nog voor het einde van de 
overgangsperiode, haar bevoegdheden inzake de toepassing van de GATT ten volle op 
zich genomen’39. De Gemeenschap is, in de woorden van het HvJ EG: ‘op 1 juli 1968, de 
dag van inwerkingtreding van het gemeenschappelijk douanetarief, in de plaats van 
de Lid-Staten (...) getreden voor de uitvoering van de door de GATT voorziene verbin-
tenissen’40. Dit betekent, dat ‘zowel de Lid-Staten als de Gemeenschap zelf gebonden 
zijn’41. De Europese Commissie treedt in WTO-verband als woordvoerder voor de Ge-
meenschap en de lidstaten van de Gemeenschap op. WTO-bepalingen moeten in ieder 
geval ‘in de gehele Gemeenschap op identieke wijze worden toegepast’42, en behoren 
sedert 1 juli 1968 tot die bepalingen welke: ‘het Hof van Justitie krachtens artikel 177 
EEG Verdrag [artikel 234 EG] bevoegd is bij wege van prejudiciële beslissing uit te 
leggen, ongeacht waartoe deze uitlegging dient’43. Wat de periode vóór 1 juli 1968 
betreft, ‘zijn uitsluitend de rechterlijke instanties van de Lid-Staten tot die uitlegging 
bevoegd’44. In de verhouding tussen de Gemeenschap en ieder van de lidstaten is de 
Gemeenschap exclusief bevoegd op het terrein van de handelspolitiek. 

Afspraken in WTO-verband vinden hun weerslag in de Europese regelgeving, de 
richtlijnen en verordeningen. Hoewel de WTO-overeenkomst voor de EG verbindend 
is en integraal deel uitmaakt van de communautaire rechtsorde, hebben de onder-
scheiden bepalingen ervan geen directe werking45. De rol van de WTO-overeenkomst 

 
38.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 12 december 1972, nrs. 21/72 t/m 24/72, International Fruit Company NV 

en anderen vs. Productschap voor Groenten en Fruit (verzoek om een prejudiciële beslissing, inge-
diend door het CBB), Jur. 1972, blz. 1219. 

39.  HvJ EG 16 maart 1983, nrs. 267/81 t/m 269/81, Italiaanse administratie der staatsfinanciën vs. So-
cieta Petrolifera Italiana Spa (SPI) en Spa Michelin Italiana (SAMI) (Gevolgen van de consolidatie 
van rechten in het kader van de GATT), Jur. 1983, blz. 801-833, r.o. 17. 

40.  Idem, r.o. 19. 
41.  Idem, r.o. 18. 
42.  Idem, r.o. 18. 
43.  Idem, r.o. 19. 
44.  Idem, r.o. 19. 
45.  HvJ EG 12 december 1972, nrs. 21/72 t/m 24/72, International Fruit Co., Jur. 1972, blz. 1219, r.o. 20-

27. HvJ EG 24 oktober 1973, nr. 9/73, Carl Schlüter vs. Hauptzollamt Lörrach, Jur. 1973, blz. 
1135-1163, r.o. 30. HvJ EG 16 maart 1983, nr. 266/81, Societa Italiana per l'Oleodotto Transalpino 
(SIOT) vs. Italiaanse Ministeries van Financiën en van Koopvaardij, douanedistrict Triëst en Haven-
bedrijf Triëst (belastingregeling transitogoederen – werking van GATT in gemeenschapsrechtelijk 
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is marginaal, omdat haar aard en opzet, in beginsel niet behoren tot het geheel van 
normen waaraan de nationale rechter de wettigheid van handelingen van de gemeen-
schapsinstellingen toetst en omdat de bepalingen van die overeenkomst niet van dien 
aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich 
krachtens het gemeenschapsrecht rechtstreeks kunnen beroepen46. Op de vraag of 
WTO-bepalingen wellicht voorrang hebben op bepalingen van het EG-verdrag, heeft 
het HvJ EG geantwoord, dat in de relatie met derde landen ook het gelijkheidsbeginsel 
geldt, dat wil zeggen geldt dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld en 
ongelijke gevallen naar de mate van hun ongelijkheid on-gelijk. Er bestaat geen alge-
meen beginsel op grond waarvan de Gemeenschap verplicht zou zijn, in haar buiten-
landse betrekkingen derde landen in elk opzicht gelijk te behandelen, noch een recht 
van de marktdeelnemers om zich op het discriminatieverbod te beroepen, wanneer 
het verschil in behandeling van ondernemers een automatisch gevolg is van het ver-
schil in behandeling van derde landen47. Door hun communautaire karakter kunnen 
bepalingen van de WTO-overeenkomst binnen de Gemeenschap geen verschillende 
werking hebben. WTO-bepalingen dienen in de gehele Gemeenschap op dezelfde 
manier te worden toegepast. Dit betekent, dat een lidstaat van de EG zich bij de vorm-
geving van zijn nationale belastingwetgeving ook moet houden aan WTO-regelgeving. 
De EC zal er dus op moeten toezien, dat nationale belastingmaatregelen van de lidsta-
ten, met name belastingregelingen met specifieke doelen als volksgezondheid, veilig-
heid, werkgelegenheid, duurzaamheid of consumentenbescherming, WTO-conform 
zijn. Hier kunnen spanningen optreden, omdat deze specifieke doelen in het EG-
verdrag en in de gemeenschapsrechtspraak erkende derogerende beleidsoogmerken, 
niet altijd genoemd worden in de teksten van de WTO-overeenkomst. Wel is bepaald, 
dat de WTO-regels niet in de weg staan aan onder meer maatregelen die noodzakelijk 
zijn ter bescherming van ‘public morals’, ‘human, animal or plant life or health’, ‘ex-
haustible natural resources’ en ‘national treasures of artistic, historic or archaeological 
value’, als die een goede uitwerking hebben op binnenlandse productie en consumptie 
van een WTO-verdragsluitende partij48. De armslag voor communautaire en niet-
communautaire accijnzen wordt in WTO-verband begrensd door (1) de op wereld-

 
kader), Jur. 1983, blz. 731-782, r.o. 28. HvJ EG 16 maart 1983, nrs. 267/81 t/m 269/81, Italiaanse 
administratie der staatsfinanciën vs. Societa Petrolifera Italiana Spa (SPI) en Spa Michelin Italiana 
(SAMI), Jur. 1983, blz. 801-833. HvJ EG 22 juni 1989, nr. 70/87, Fédération de l’Industrie de 
l’Huilerie de la CEE (FEDIOL) vs. Commissie, Jur. 1989, blz. 1781. HvJ EG 12 december 1995, nr. 
C-469/93, Amministrazione delle finanze dello Stato vs. SpA Chiquita Italia, Jur. 1995, blz. I-4533. 

46.  HR 20 maart 2001, nr. 235/00 E, LJN AB0605, r.o. 5.7. HvJ EG 23 november 1999, nr. C-149/96, 
Portugal vs. Raad, Jur. 1999, blz. I-8395, r.o. 34 en 47. HvJ EG 14 december 2000, nrs. C-300/98 en 
C-392/98, Parfums Christian Dior SA vs. Tuk Consultancy BV (C-300/98) en Assco Gerüste GmbH, R. 
van Dijk, handelend onder de naam Assco Holland Steigers Plettac Nederland vs. Wilhelm Layher 
GmbH & Co. KG, Layher BV (C-392/98), Jur. 2000, blz. I-11307, r.o. 44, NJB 2001, blz. 129. CBb 29 au-
gustus 2001, nr. 95/0867/112/999, r.o. 6.4. 

47.  Pb EG 1995, nr. C 208. HvJ EG 24 juni 1986, nr. 236/84, Malt GmbH vs. Hauptzollamt Düsseldorf, Jur. 
1986, blz. 1923-1949, r.o. 21. HvJ EG 22 januari 1976, nr. 55/75, Balkan-import-export GmbH vs. 
Hauptzollamt Berlin-Packhof, 1976, Jur. 1976, blz. 19-34. HvJ EG 28 oktober 1982, nr. 52/81, Offene 
Handelsgesellschaft in Firma Werner Faust vs. EC, Jur. 1982, blz. 3745-3763. 

48.  Artikel XX GATT 1947. 
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schaal geldende meestbegunstiging49, (2) het fiscaal-discriminatieverbod op lasten en 
andere heffingen en restituties ter zake van invoer en uitvoer waardoor om protectio-
nistische (handelspolitieke) redenen buitenlandse goederen zwaarder worden belast 
dan binnenlandse (verbod op discriminerende douanerechten)50, (3) het verbod op 
heffingen van gelijke werking als een douanerecht (HGW; verbod op verkapte douane-
rechten)51, (4) de vrijheid van goederen- en dienstenverkeer52, (5) het staats-
steunverbod53, (6) de kwantitatieve in- en uitvoerverboden (non-tarifaire belemme-
ringen)54, en (7) het fiscaal discriminatieverbod voor binnenlandse belastingen55. 

Ten behoeve van de lidstaten van de EG is aan de hand van de rechtspraak van het 
HvJ EG de reikwijdte en de werking van de WTO-overeenkomst op eenvormige wijze 
vast te stellen. Het dwingende rechtsgevolg van WTO-verplichtingen moet worden 
beoordeeld in het licht van de rechtsorde van de Gemeenschap, ook wanneer moet 
worden bezien of nationale maatregelen zich wel verdragen met de gemeenschaps-
verplichtingen56. Volgens het GATT-panel in de zaak Japan – Customs duties, taxes and 
labelling practices on imported wines and alcoholic beverages (1987) zijn de WTO-
lidstaten overigens geheel vrij hun belastingstelsels vorm te geven: ‘Article III:2 does 
not prescribe the use of any specific method or system of taxation’57. 

Hoewel de US er met zijn visie op artikel 95 EG-verdrag (thans artikel 90 EG): ‘Arti-
cle 95 of the Treaty of Rome, a provision almost identical to GATT Article III:2’ welze-
ker niet ver naast zit, en het fiscaal discriminatieverbod van de GATT (de artikelen III 
en XVI GATT 1947) ooit model heeft gestaan voor het vorm te geven fiscaal discrimi-
natieverbod in het EG-verdrag (artikelen 90 en 91 EG)58, zijn de interpretaties van 
GATT 1947 en EG-verdrag op het onderdeel van het fiscaal discriminatieverbod (nog) 
niet identiek, maar wel in hoge mate vergelijkbaar. In geschillen tussen WTO-lidstaten 
wijzen partijen het Panel of het Appellate Body (AB) ter onderbouwing van hun stand-
punten soms op arresten van de het HvJ EG59. De rechtspraak van het HvJ EG inzake de 
artikelen 90-91 EG kan evenwel niet zomaar bij wege van analogie op de naleving van 
WTO-regels worden getransponeerd. Het EG-verdrag heeft een ander doel en een 

 
49.  Artikel I GATT 1947. 
50.  Artikelen I, II, VI t/m X en XVI GATT 1947. 
51.  Artikelen II, VI t/m X en XVI GATT 1947. Vgl. artikelen 23-25 EG. 
52.  Artikelen XI, XII en XIII GATT 1947. Vgl. artikel 3 lid 1 onderdeel c EG. In het bijzonder de artikelen 

23-31 EG (goederen), de artikelen 39-48 EG (personen), de artikelen 49-55 (diensten), de artikelen 
56-60 EG (kapitaal), de artikelen 56-60, 105, 114 en 117 EG (betalingsverkeer). 

53.  Artikelen XVI, XVII en XVIII jo. X GATT 1947. Vgl. artikelen 87-89 EG. 
54.  Artikelen XI-XIV GATT 1947. Vgl. artikelen 28-30 EG. 
55.  Artikelen III lid 1, lid 2, lid 4, VI lid 3 en XVI lid 2, lid 3 GATT 1947. Vgl. artikelen 90-91 EG. 
56.  HvJ EG 19 november 1975, nr. 38/75, Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen vs. Inspecteur 

der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1975, blz. 1439-1452. 
57.  Panel Report 10 november 1987, JAPAN – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Im-

ported Wines and Alcoholic Beverages (Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.9 c).  
58.  HvJ EG 12 december 1995, nr. C-469/93, Amministrazione delle finanze dello Stato vs. SpA Chiquita 

Italia, Jur. 1995, blz. I-4533. 
59.  De USA deed een beroep op: HvJ EG 9 mei 1985, nr. 112/84, Michel Humblot vs. Directeur des 

Services Fiscaux, Vesoul, Jur. 1985, blz. 1367. Zie: Panel Report 11 oktober 1994, United States – 
Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, § 3.179. 
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andere strekking dan de WTO-overeenkomst, hetgeen er niet aan in de weg staat om 
bepalingen in beide verdragen gelijk te interpreteren wanneer tekst en strekking van 
de betrokken bepalingen daartoe aanleiding geven. De artikelen 90-91 EG bevatten 
bepalingen met opvallend grote gelijkenis. Wat de mogelijkheden voor stelsels van 
binnenlandse belastingen betreft zijn de formuleringen van de artikelen 90-91 EG en 
artikel III(1)(2)(4) en XVI(2)(3) GATT 1947 verschillend, maar naar hun aard en strek-
king vrijwel gelijk. Beide verdragen verbieden ongelijke behandeling van goederen 
zowel naar aard en als oorsprong alsmede zijdelingse discriminatie (protectionisme). 
De rechtspraak van het HvJ EG en de uitspraken van de WTO/GATT-panels zijn in 
toenemende mate bezig te convergeren. 

4.1.7 Harmonisatie nationale accijnswetgevingen 

Het antwoord op de vraag waarom er Europese accijnzen zijn, ligt dus in de noodzaak 
in een interne markt onderling verschillende accijnsregimes op elkaar af te stemmen. 
Artikel 93 EG geeft de Raad, de EC, het EP en het EESC de opdracht conform d be-
voegdheden die hen bij het EG-verdrag zijn toegedeeld, de indirecte belastingen te 
harmoniseren: De Raad stelt op voorstel van de EC en na raadpleging van het EP en het 
EESC met eenparigheid van stemmen de bepalingen vast die betrekking hebben op de 
harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de accijnzen en de ande-
re indirecte belastingen, voor zover deze harmonisatie noodzakelijk is om de instelling 
en de werking van de interne markt binnen de in artikel 14 EG gestelde termijn te 
verzekeren60. Deze termijn is weliswaar geëindigd op 31 december 1992, terwijl, zoals 
hierna zal blijken, het ideaalbeeld van de interne markt nog steeds niet is gerealiseerd. 

Hoewel in het EG-verdrag een opdracht aan de lidstaten om de directe belastingen 
te harmoniseren ontbreekt, zijn zij naar vaste rechtspraak van het HvJ EG in onder 
meer het arrest-SAFIR (1998) verplicht directe belastingen in te stellen, toe te passen 
en te handhaven in overeenstemming met het gemeenschapsrecht: ‘Om te beginnen 
zij erop worden gewezen, dat ofschoon bij de huidige stand van het gemeenschaps-
recht de directe belastingen als zodanig niet tot de bevoegdheidssfeer van de Gemeen-
schap behoren, de lidstaten niettemin verplicht zijn de bij hen verbleven bevoegdhe-
den in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te oefenen’61. De lidstaten 

 
60.  Artikel 93 EG. Vgl. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland (productie van thermische 

energie), Jur. 2004, blz. I-4733, r.o. 35. 
61.  HvJ EG 28 april 1998, nr. C-118/96, J. Safir vs. Skattemyndigheten i Dalarnas län, voorheen Skatte-

myndigheten i Kopparbergs län, Jur. 1998, blz. I-1897, r.o. 21 Zie ook: HvJ EG 7 juni 1988, nr. 57/86, 
Griekenland vs. EC (staatssteun – rentesubsidie voor de uitvoer), Jur. 1988, blz. 2855, r.o. 9. HvJ EG 
21 juni 1988, nr. 127/87, EC vs. Griekenland, Jur, 1988, blz. 3333, r.o. 7. HvJ EG 4 oktober 1991, nr. 
C-246/89, EC vs. VK, Jur. 1991, blz. I-4585, r.o. 12. HvJ EG 14 februari 1995, nr. C-279/93, Finanzamt 
Köln-Altstadt vs. Roland Schumacker, Jur. 1995, blz. I-225, r.o. 21. HvJ EG 11 augustus 1995, nr. C-
80/94, G.H.E.J. Wielockx vs. Inspecteur der directe belastingen (verplichting tot gelijke behandeling 
– belastingheffing op inkomen van niet-ingezetenen), Jur. 1995, blz. I-2493, r.o. 16. HvJ EG 27 juni 
1996, nr. 107/94, P.H. Asscher vs. Staatssecretaris van Financiën (verplichting tot gelijke behande-
ling – inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen, Jur. 1996, blz. I-3089, r.o. 36. HvJ EG 29 april 
1999, nr. C-311/97, Royal Bank of Scotland plc vs. Griekenland, Jur. 1999, blz. I-02651, r.o. 19. 
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dienen zich dus te onthouden van elke rechtstreekse, verkapte of zijdelingse discrimi-
natie of bescherming op grond van de nationaliteit of herkomst62. 

De oorspronkelijke voorstellen van de EC inzake de harmonisatie van de accijnzen 
van alcoholhoudende, energie- en tabaksproducten dateren uit 197263. Dit voorgestel-
de eerste communautaire accijnsregime is nimmer door de Raad aanvaard en uitein-
delijk in 1985 ingetrokken. Wel wordt op basis van een voorstel van de EC uit 1967 
een geharmoniseerde structuur voor de tabaksaccijnzen vastgesteld met de Eerste 
richtlijn tabaksfabrikaten (1972)64. Deze richtlijn is vervolgens dertien maal gewijzigd. 
De Tweede richtlijn tabaksfabrikaten wordt eind 1978 goedgekeurd65. Beide richtlijnen 
zijn ten slotte in het kader van het internemarktprogramma gewijzigd door een wijzi-
gingsrichtlijn van 19 oktober 199266. Al deze tabaksrichtlijnen tezamen zijn thans 
vervangen door de Structuurrichtlijn tabaksproducten (1995). 

De bemoeienis van de Raad met de accijnsharmonisatie is vanaf eind 1974 jaren-
lang opgeschort geweest, ondanks initiatieven van de EC in 197767, 197968 en 198569. 
Het Witboek voor de voltooiing van de interne markt (1985) en het daaropvolgende 
programma voor de interne markt op basis van de Europese Akte (1986) betekenen 

 
HvJ EG 26 oktober 1999, nr. C-294/97, Eurowings Luftverkehrs AG vs. Finanzamt Dortmund-Unna 
(afwijking, niet toepasselijk op huurder van economisch goed, waarvan eigenaar in andere lidstaat 
is gevestigd en dus niet belastingplichtig is), Jur. 1999, blz. I-7447, r.o. 32). HvJ EG 11 juli 2002, nr. 
C-62/00, Marks & Spencer plc vs. Commissioners of Customs & Excise, Jur. 2002, blz. I-6325, r.o. 29). 
HvJ EG 7 september 2004, nr. C-319/02, Petri Manninen vs. Finland (inkomstenbelasting – belas-
tingkrediet voor dividenden van Finse vennootschappen – artikelen 56 EG en 58 EG – samenhang 
van belastingstelsel), Jur. blz. I-7477, r.o. 19. HvJ EG 12 september 2006, nr. C-196/04, Cadbury 
Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd vs. Commissioners of Inland Revenue, Jur. 2006, 
blz. I-7995, r.o. 40.  

62.  HvJ EG 15 mei 1997, nr. C-250/95, Futura Participations SA en Singer vs. Administration des 
contributions (vrijheid van vestiging van vennootschappen – belasting op inkomsten van filiaal – 
toerekening van inkomsten), Jur. 1997, blz. I-02471, r.o. 19. Het HvJ EG verwijst hier naar HvJ EG 
14 februari 1995, nr. C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt vs. Roland Schumacker, Jur. 1995, 
blz. I-225, r.o. 21. HvJ EG 11 augustus 1995, nr. C-80/94, G.H.E.J. Wielockx vs. Inspecteur der directe 
belastingen (verplichting tot gelijke behandeling – belastingheffing op inkomen van niet-
ingezetenen), Jur. 1995, blz. I-2493, r.o. 16. HvJ EG 27 juni 1996, nr. 107/94, P.H. Asscher vs. Staats-
secretaris van Financiën (verplichting tot gelijke behandeling – inkomstenbelasting voor niet-in-
gezetenen, Jur. 1996, blz. I-3089, r.o. 36. 

63.  COM(72) 225, PB C 43, 29 april 1972, blz. 23. Kamerstukken II 1971-1972, 11 938, nr. 3, blz. 14 lk. 
Handelingen II 1972, 2 november 1972, blz. 850 lk. 

64.  Richtlijn van de Raad van 19 december 1972 betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, 
op het verbruik van tabaksfabrikaten, nr. 72/464/EEG, PB 1972, nr. L 303, blz. 1 (vervallen). 

65. Tweede richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de belasting, andere 
dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten, nr. 79/32/EEG, PB 1979, nr. L 10, blz. 8, 
van 16 januari 1979. 

66.  Richtlijn 92/78/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 tot wijziging van de Richtlijnen 72/464/EEG 
en 79/32/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfa-
brikaten, PB nr. L 316 van 31 oktober 1992. 

67.  COM(77) 338. 
68.  COM(79) 261. 
69.  COM(85) 15. 
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een nieuwe impuls. De in het kader van dit programma uitgebrachte EC-voorstellen 
(1987) omvatten de onderlinge aanpassing van heffingsstructuren en accijnstarieven 
waarin de EC een volledige harmonisatie van de accijnstarieven voor alcohol-, energie- 
en tabaksproducten als wenselijk voor de voltooiing van de interne markt voor ogen 
stond70. Voor alcoholhoudende dranken wordt voor ieder product één communautair 
tarief voorgesteld, gelijk aan het gemiddelde van de toentertijd geldende nationale 
accijnstarieven. Voor zowel wijn als bier zou dit € 0,17 per liter en voor gedistilleerd 
€ 3,81 per fles van 0,75 liter zijn geweest. Weinig nationale alcoholaccijnzen blijken 
dicht bij dit gemiddelde te liggen71. Wat energieproducten betreft wordt voor LPG het 
rekenkundig gemiddelde voorgesteld en voor diverse oliën een gewogen gemiddelde. 
De voorstellen worden door geen enkele lidstaat aanvaardbaar geacht. De Raad acht 
een volledige accijnsharmonisatie voor de instelling van de interne markt niet nood-
zakelijk72, maar juist wel een accijnsregime dat de lidstaten zowel de armslag en de 
flexibiliteit zou geven hun eigen accijnstarieven vast te stellen als de aansporing de 
tarieven te doen convergeren. De EC vervangt daarop de voorstellen door een gewij-
zigd pakket met minimumtarieven, bandbreedtes en streeftarieven (1989)73. Bij deze 
gewijzigde voorstellen meent de EC dat voor minerale oliën aparte tarieven of tarief-
marges behoren te gelden, omdat de risico’s van concurrentievervalsing in deze sector 
veel groter zijn dan bij alcohol en tabak74. Maar ook dit voorstel valt bij de Raad niet in 
goede aarde. Uiteindelijk worden slechts minimumtarieven met een reeks differentia-
ties bereikt, die de lidstaten verplicht zijn toe te passen. Dit is het accijnsregime ge-
worden dat ligt verankerd in de Accijnsrichtlijn, vastgesteld op 25 februari 1992, ge-
flankeerd door zes structuur- en tariefrichtlijnen voor de accijnzen van alcoholhou-
dende, energie- en tabaksproducten75. De lidstaten hebben zich verbonden de streefta-
rieven nationaal toe te passen. Aldus is op 1 januari 1993 een gemeenschappelijk 
accijnsregime geïntroduceerd als een van de elementen van de voltooiing van de in-
terne markt. Aanvullend op deze minimumtariefsharmonisatie omvat het accijnsregi-
me geharmoniseerde regels voor het heffen van accijnzen, het voorhanden hebben en 
het vervoeren van accijnsgoederen. 

 
70.  COM(87) 325 van 4 augustus 1987, gewijzigd bij COM(87) 325 definitief, PB C 251 van 

19 september 1987, blz. 3. COM(87) 326 van 4 augustus 1987, gewijzigd bij COM(87) 326 definitief, 
PB C 251 van 19 september 1987, blz. 4. COM(87) 327 van 4 augustus 1987, gewijzigd bij COM(87) 
327 definitief, PB C 262 van 1 oktober 1987, blz. 8. COM(87) 328 definitief van 4 augustus 1987 ge-
wijzigd bij COM(87) 328 definitief/2, gewijzigd bij COM(87) 328 definitief/3, PB C 250 van 
18 september 1987, blz. 4. 

71.  COM(87) 328 definitief van 4 augustus 1987 gewijzigd bij COM(87) 328 definitief/2, gewijzigd bij 
COM(87) 328 definitief/3, PB C 250 van 18 september 1987, blz. 4. 

72. Evaluatieverslag EC 1995, § 1.5. 
73.  COM(89) 525/1 definitief van 19 december 1989, PB C 12 van 18 januari 1990, blz. 4. COM(89) 

525/2 definitief van 19 december 1989, PB C 12 van 18 januari 1990, blz. 8). COM(89) 526 definitief 
van 19 december 1989, PB C 16 van 23 januari 1990, blz. 10. COM(89) 527 definitief van 
7 december 1989, PB C 12 van 18 januari 1990, blz. 12. COM(89) 260 definitief van 14 juni 1989. 

74.  COM(89) 260 definitief van 14 juni 1989. 
75.  COM(90) 431 definitief, PB 1990, C 322, blz. 1. COM(90) 432 definitief. 
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Aldus is vanaf het begin van de ‘70-er jaren van de 20e eeuw gepoogd zowel de 
structuur als de tarieven te harmoniseren. Met betrekking tot de tarieven is zeer wei-
nig vooruitgang geboekt, deels om andere dan zuiver fiscale redenen. Als gevolg van 
niet steeds sporende belangen en historische tradities van de lidstaten is de harmoni-
satie tot dusverre moeizaam verlopen en nog zeer onvolledig76. TERRA (1996) en TERRA-
KAJUS (2005) schrijven dit toe aan de grote verscheidenheid aan accijnzen in de zuide-
lijke lidstaten van de Gemeenschap77. In sommige lidstaten zijn wijn en tabak belang-
rijke landbouwproducten en staan de belangen van de wijnbouw toenadering van de 
tarieven in de weg. In andere lidstaten worden hoge accijnzen geheven als onderdeel 
van het algemene beleid ter ontmoediging van roken, drinken en energieverbruik. 

Vanwege de onoplosbare tariefsverschillen is aan de vooravond van de beoogde 
voltooiing van de interne markt (1 januari 1993) ook over de hoofdregels van het ac-
cijnsregime zeven jaar lang gebakkeleid en zijn de definitieve teksten van de Accijns-
richtlijn het resultaat van lange en gecompliceerde discussies in de Raad, waarin bij de 
EC en de Raad successievelijk het besef groeide, dat volledige harmonisatie van de 
tarieven op de korte termijn moeilijk lag. Het voorstel dat de EC in november 1990 
nog bij de Raad indiende hield rekening met de door de Raad van 13 november 1989 
vastgestelde criteria78. Het voorzag in één enkele bepaling voor al het intracommunau-
taire verkeer van goederen waarvoor de accijns is voldaan79. De voorgestelde bepaling 
omvatte voorschriften die het mogelijk zouden maken accijns in een andere lidstaat te 
heffen dan die waar de goederen tot verbruik waren uitgeslagen. De EC is er ten tijde 
van het opstellen van haar voorstel van uitgegaan dat redelijkerwijze mocht worden 
aangenomen dat de tarieven verder zouden worden geharmoniseerd. Ook dit voorstel 
haalde het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen niet, met als uiteindelijk 
resultaat weinig harmonieuze regels in de Accijnsrichtlijn. Thans, veertien jaren inter-
ne markt later, is de harmonisatie nog altijd slechts beperkt tot productdefinities en 
minimumtarieven, die de ruimte hebben gelaten voor de bestendiging van enorme 
tariefsverschillen tussen de EU27 die ertoe noodzaken structuren met het karakter van 
in- en uitvoerregels in stand te houden om iedere schatkist aan zijn trekken te laten 
komen, alsof er geen interne markt bestaat. De interne markt voor accijnsgoederen 
en -diensten ligt verzand in de subsidiariteit. 

Het is begrijpelijk dat aan de vooravond van de instelling van de interne markt als 
gevolg van niet sporende belangen en historische en culturele tradities reserves be-
stonden tegen volledige tariefsharmonisatie die een goede werking van de interne 
markt nu eenmaal vergt en er argwaan leefde met het oog op budgettaire gevolgen 
van volledig geharmoniseerde tarieven voor de afzonderlijke schatkisten, maar begrip 
is niet op te brengen voor het feit dat na veertien jaar interne markt op het gebied van 
de tariefsharmonisatie nog niet een begin van een stap is gezet naar de vrije binnen-
markt voor accijnsgoederen. Aan de EC ligt dat niet; die zorgt als hoedster van de 
interne markt en de vijf vrijheden voor niet aflatende reeksen verslagen en fijnzinnige 

 
76.  Zo ook: B.J.M. Terra en P.J. Wattel, European Tax Law, Deventer 2005, blz. 415 e.v. 
77.  Terra-Kajus (2005), blz. 307. 
78.  COM(1990) 431 definitief van 7 november 1990. 
79.  Het voorgestelde artikel 5.  
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voorstellen, waarbij alle politieke gevoeligheden op lidstatelijk niveau in acht worden 
genomen en waarmee door aanvaarding etappegewijs reële stappen kunnen worden 
gezet naar de interne markt voor accijnsgoederen. Maar de ondernemers die vinden 
dat het bestaan van 27 fiscale autoriteiten ‘een zware last voor het bedrijfsleven en 
met name het MKB’ en menen dat de nationale belastingstelsels nauwer op elkaar 
zouden moeten worden afgestemd, worden tot en met de EC gehoord80 en door de 
Raad genegeerd. Het zijn de lidstaten zelf, vertegenwoordigd in de Raad, die de vol-
tooiing van de interne markt voor accijnsgoederen klaarblijkelijk vrezen. De hardnek-
kigheid waarmee sommige lidstaten verbeten ijveren voor het duurzaam behoud van 
specifieke derogaties of andere nationale uitzonderingen getuigt niet erg van gemeen-
schapszin, belemmert het harmonisatie- en het internemarktstreven en de goede 
werking van de interne markt. Dergelijke standpunten zijn niet te rijmen met het 
beginsel van de gemeenschapstrouw: de regel dat de lidstaten en de gemeenschapsin-
stellingen over en weer tot loyale samenwerking verplicht zijn, te goeder trouw sa-
menwerken om de moeilijkheden gezamenlijk te overwinnen met volledige inacht-
neming van de verdragsbepalingen en de andere bepalingen van gemeenschapsrecht, 
inzonderheid die welke de goede werking van de interne markt bevorderen81. Het 
onderschrijven van het internemarktstreven betekent niet alleen het verzilveren van 
de voordelen van de interne markt, maar soms ook het hebben van de bereidheid tot 
inschikken om de gezamenlijke synergievoordelen te realiseren. In het besef dat aan-
passingen van nationale wetgevingen soms niet onmiddellijk realiseerbaar zijn, be-
staat er via de onderhandelingen binnen de Europese instellingen en het opnemen van 
derogaties in de communautaire wetgeving, die naar hun aard als overbrugging van 
een overgangsperiode slechts tijdelijk kunnen zijn, alle gelegenheid het inschikken 
geleidelijk en met tact te laten verlopen. Door het achterwege blijven van volledige 
harmonisatie van de tarieven die inherent zijn aan een goed werkende binnenmarkt, 
is de regeling voor het vervoer van en de controle op accijnsgoederen het centrale 
element in het harmonisatieproces geworden, waarvoor veel bewerkelijker uitvoe-
ringsmaatregelen noodzakelijk zijn dan een echte binnenmarkt vergt82; regels die 
beslist niet thuishoren in een interne markt zonder binnengrenzen, strijdig zijn met 
het internemarktbeginsel en de neutraliteit van belastingheffing in de weg staan. Voor 
bijvoorbeeld het voorhanden hebben van accijnsgoederen voor handelsdoeleinden 
bestaan nu drie verschillende richtlijnartikelen die nagenoeg hetzelfde beogen83, na-
melijk de betaling van de accijns in de lidstaat van bestemming, en waarvan het toe-
passingsgebied niet steeds duidelijk is, met als gevolg dat bepaalde goederen-
bewegingen onder verschillende bepalingen kunnen vallen waaraan uiteenlopende 
formaliteiten zijn verbonden84. De verschillen in accijnsbehandeling tussen groepen 

 
80.  Mededeling van de EC aan de Raad, het EP, het EESC en het Comité van de regio's, Internemarktstra-

tegie, Prioriteiten 2003-2006, COM(2003) 238 definitief, Brussel, 7 mei 2003, blz. 17. 
81.  Het beginsel van de gemeenschapstrouw: artikel 10 EG. 
82.  Vgl. Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 6.  
83.  De artikelen 7, 9 en 10 Accijnsrichtlijn, die tezamen met de artikelen 5, 6 en 8 Accijnsrichtlijn de 

kern van het gemeenschappelijk accijnsregime vormen. 
84.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 11-12. 
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accijnsgoederen variëren sterk per lidstaat. De formaliteiten zijn voor met name kleine 
ondernemers, in het bijzonder kleine wijnhandelaars die goederen voorhanden heb-
ben en afleveren in een lidstaat waar zij niet zijn gevestigd, bepaald complex en ver-
oorzaken derhalve een forse administratievelastendruk. Het gaat om zekerheidstelling 
voorafgaand aan de verzending van de goederen en de voldoening van de accijns bij 
aflevering in de lidstaat van bestemming. De EC heeft als oplossing hiervoor voorge-
steld een systeem van gecentraliseerde zekerheidstelling bij een accijnskantoor en een 
verbeterde nauwe samenwerking tussen de lidstaten. Verder heeft de EC voorgesteld, 
dat de geadresseerde van de goederen als belastingplichtige de accijns verschuldigd 
wordt en de bijbehorende formaliteiten in de lidstaat van bestemming voldoet, en dat 
de buitenlandse verkoper ervoor kan kiezen de belastingplichtige te worden (en 
plaatsvervangend zijn fiscaal vertegenwoordiger) in plaats van de geadresseerde, in 
welk geval de regeling verkoop op afstand van toepassing is85. 

Ondanks dat de Accijnsrichtlijn een product is van minimale harmonisatie en geen 
sluitende antwoorden geeft op mogelijkheden tot ongeoorloofd handelen met accijns-
goederen86, zijn nauwelijks wijzigingen doorgevoerd om voor dat ongeoorloofd hande-
len voorzieningen te treffen door het accijnsregime verder te harmoniseren en te 
verfijnen. Het HvJ EG heeft vele hiaten die de Accijnsrichtlijn niet dicht deskundig 
geheeld door nationale rechters met adequate antwoorden op prejudiciële vragen vele 
malen te hulp te schieten. Ook heeft de instelling van de interne markt met de ruimte 
zonder binnengrenzen nog niet geleid tot de afschaffing van de administratieve con-
troleformaliteiten na het brengen van goederen van het grondgebied van de ene lid-
staat naar dat van een andere lidstaat. Dit komt onder meer ook doordat de gemeen-
schapswetgever de nog bestaande nationale accijnzen ook nog niet heeft kunnen 
harmoniseren87. Dit alles staat in schril contrast met het douanerecht, dat groots en 
solide gecodificeerd in het Communautair Douanewetboek (CDW), rechtstreeks wer-
kende verordeningen van de Raad en de EC, waarbij sprake is van een volledige har-
monisatie met communautaire werkende geautomatiseerde controlesystemen.  

Langs dezelfde kaders is ultimo 2003 ook de Richtlijn energiebelastingen tot stand 
gekomen. Na de impasse in de Raad over de voorstellen van 1992, waartegen verzet 
was zowel om technische redenen als vanwege de nationale belastingsoevereiniteit, 
lanceerde de EC herziene voorstellen (1994)88 die een flexibeler systeem inhielden 
waar het de invoering van de communautaire EB door de lidstaten betrof. Het doen 
van een herzien voorstel voor een flexibel regime is een door de EC meer gehanteerd 
instrument om resultaat te bereiken; het is ook in 1990 toegepast in haar voorstellen 
die uiteindelijk hebben geleid tot de Accijnsrichtlijn met haar zes uitvoeringsrichtlij-
nen89. De minimumtarieven uit het oorspronkelijke voorstel werden streeftarieven, en 

 
85.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 14-15.  
86.  Zo ook: Kamerstukken II 2003-2004, 29 365, nr. 1-2, blz. 16-17. 
87.  GvEA EG 20 februari 2002, nr. T-170/00, Förde-Reederei GmbH vs. Raad en EC, Jur. 2002, 

blz. II-00515, r.o. 49, 51-52. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distributi-
on (Socridis) vs. Receveur principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 26. 

88.  COM(94) 127 definitief en COM(95) 172 definitief. 
89.  Zo ook: Terra-Kajus (2005), blz. 309, noot 282. 
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voor diverse bedrijfstakken mochten vrijstellingen worden verleend. Dit herziene 
voorstel werd echter evenmin door de Raad aangenomen. In plaats daarvan hebben 
sommige lidstaten naar eigen oplossingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot 
gezocht. De milieuaspecten van deze situatie worden geschetst in de mededeling van 
de EC: ‘Milieuheffingen en -belastingen in de gemeenschappelijke markt’90. Het voor-
stel ‘Herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energie-
producten’ (1997)91, dat in 2003 rechtstreeks tot de vaststelling van de Richtlijn ener-
giebelastingen heeft geleid, bouwt grotendeels voort op het vanaf 1993 geldende 
stelsel van de Structuurrichtlijn minerale oliën door dit stelsel uit te breiden naar alle 
energieproducten en met name producten die minerale oliën direct of indirect kunnen 
vervangen: steenkool, cokes, bruinkool, bitumen en daarvan afgeleide producten, 
aardgas en elektriciteit. Intussen kwam de EC met een mededeling over de belasting 
op vliegtuigbrandstof, waarin vijf opties uiteen worden gezet, variërend van accijns-
heffing van uitsluitend nationale vluchten tot accijnsheffing van alle vluchten voor alle 
vliegtuigen naar alle bestemmingen92. 

4.1.8 Internemarktbeginsel 

Het internemarktbeginsel wordt in het accijnsregime tot dusverre nog slechts toege-
past voor het particuliere verkeer van accijnsgoederen; het verkeer zonder handels-
doeleinden93. Dit verkeer omvat de aankoop door particulieren van accijnsgoederen 
voor eigen persoonlijk verbruik, die door hen persoonlijk worden vervoerd naar de 
lidstaat waar zij ingezetene zijn94. Door het vereiste de goederen persoonlijk te ver-
voeren is deze magere toepassing van het internemarktbeginsel nog smaller dan vóór 
de instelling van de interne markt; volgens het toentertijd vigerende accijnsregime 
waren persoonlijke goederen die in het kader van een verhuizing naar een andere 
lidstaat werden overgebracht en kleine verzendingen tussen particulieren vrijgesteld 
in de lidstaat van invoer. 

In het particuliere verkeer van accijnsgoederen heeft de accijnsheffing plaats in het 
binnenland van de Gemeenschap. Wegens het ontbreken van een communautaire 
schatkist, wordt de accijns geheven door de fiscale autoriteit van de lidstaat waar de 
goederen worden aangekocht naar het aldaar geldende accijnstarief95, en vloeit de 
accijns in de schatkist van die lidstaat, dat wil zeggen de lidstaat van oorsprong of 
herkomst van de goederen. Het uitgangspunt is, dat een particulier zijn accijnsgoede-
ren niet voor handelsdoeleinden voorhanden heeft. Blijkens de zevende overweging 
van de considerans van de Accijnsrichtlijn berust de Accijnsrichtlijn op de gedachte 
dat accijnsgoederen die niet voor persoonlijk verbruik voorhanden worden gehouden, 
moeten worden geacht voor handelsdoeleinden voorhanden te worden gehouden. 

 
90.  COM(97) 9 van 26 maart 1997. 
91.  COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. 
92.  COM(2000) 110. 
93.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
94. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 37. 
95.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 1 Wa. Kamerstukken II 1991-1992, 22697, nr. 3, blz. 6-7. 
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Voor het verkeer van accijnsgoederen met handelsdoeleinden geldt het interne-
marktbeginsel nog niet. In dit verkeer is het ijkpunt voor de accijnsheffing nog niet het 
binnenland van de Gemeenschap. Vanwege het ontbreken van een gemeenschappelij-
ke schatkist en de nog grote tariefsverschillen tussen de lidstaten, wordt de accijns 
nog als vóór de instelling van de interne markt met toepassing van het bestemmings-
landbeginsel geheven door de fiscale autoriteit van de lidstaat waar de goederen wor-
den verbruikt; de accijns vloeit in de schatkist van die lidstaat, dat wil zeggen de lid-
staat van bestemming van de goederen. Een degelijke beperking is onbestaanbaar op 
een binnenmarkt. Deze structurele weeffout die wordt versterkt door de minimumta-
rieven welke de ruimte geven tot onbeperkte tariefsverschillen tussen de lidstaten, is 
onverenigbaar met het internemarktbeginsel, omdat die linksom of rechtsom steeds 
leiden tot een binnengrenseffect96. Deze fundamentele vormgeving van het accijnsre-
gime is een gevolg van het onderlinge wantrouwen Van de lidstaten de accijnsop-
brengsten bij het ontbreken van een communautaire schatkist onderling te verreke-
nen. Het is – ter vergelijking en ter illustratie – dezelfde teleurstellende situatie als 
wanneer in het binnenland van Nederland bijvoorbeeld in Utrecht nog accijns-
goederen met bestemming Groningen zouden worden aangekocht waarvan de accijns 
wegens het ontbreken van een centrale schatkist (quod non) onder een flinke admini-
stratievelastendruk uiteindelijk zou worden geheven in Groningen omdat de goederen 
aldaar voor verbruik zijn bestemd. Aan ‘de binnenlandsche tolliniën’97 is, zoals gezegd, 
in de tweede helft van de 19e eeuw een definitief einde gemaakt, omdat die al naar 
destijdse opvattingen ‘zoo vele belemmeringen zijn tegen de vrije ontwikkeling van de 
handel en nijverheid’98. Tariefsverschillen passen niet in een interne markt. Het slech-
ten ervan is een basisvereiste voor een goede werking van de interne markt voor ac-
cijnsgoederen. De instelling van de interne markt voor accijnsgoederen is na veertien 
jaar nog niet gelukt. Een coherent gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de 
accijnzen, dat er zowel van uitgaat dat de accijnzen belangrijke middelen voor de 
schatkisten zijn, als zich rekenschap geeft van de vereisten van de interne markt, de 
internemarktgedachte en de verdere doelstellingen van het EG-verdrag, is zeer nood-
zakelijk99. 

De uitkomst van één groot binnenland zonder binnengrenzen naar analogie van het 
binnenland van een lidstaat, waar doorgaans interne neutraliteit heerst, zou binnen de 
Gemeenschap met zijn internemarktbeginsel bij gebreke van een communautaire 
schatkist zeker te realiseren zijn geweest door middel van een verrekensysteem ofwel 
‘clearingboard‘, dat de accijnsopbrengsten die overal binnen de interne markt worden 

 
96.  Zo ook: Terra (1984), blz. 100. Vgl. Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425 rk. 
97.  Handelingen II 1864-1865, 24 september 1864, blz. 20 rk. Handelingen II 1864-1865, 18 mei 1865, 

blz. 980 lk. Handelingen II 1864-1865, 19 mei 1865, blz. 991 rk. Handelingen II 1864-1865, 22 mei 
1865, 10181 rk. Handelingen II 1864-1865, 23 mei 1865, blz. 1022 lk. Handelingen I 1864-1865, 
1 juli 1865, blz. 324 rk. Handelingen II 1864-1865, 18 mei 1865, blz. 980 lk. Handelingen II 1864-
1865, 19 mei 1865, blz. 991 rk. 

98.  In Nederland zijn de tollinies die om alle steden liggen waar gemeentelijke belastingen worden 
geheven in 1865 geslecht. Kamerstukken II 1862-1863, CV, nr. 17, blz. 1372 rk. Handelingen II 
1863-1864, 12 mei 1863, blz. 6363-6364. 

99.  Vgl. Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 8-9.  
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gegeven herdistribueert naar die afzonderlijke schatkisten. Tussen de lidstaten die aan 
de vooravond van de instelling van de interne markt met elkaar onderhandelden over 
de voorwaarden voor die instelling, is een gereserveerd houding blijven bestaan te-
genover het antwoord op de vraag of de fiscale autoriteiten van de lidstaten wel in 
staat waren het welslagen van de clearing te waarborgen. Wat dit onderlinge wan-
trouwen betreft hadden de lidstaten een voorbeeld kunnen nemen aan de op dat mo-
ment nog bestaande BENELUX-accijnsunificatie. Het BENELUX-verdrag 1948 en het BENE-

LUX-verdrag 1950 voorzien in clearing tussen de schatkisten van de BENELUX-lidstaten 
van de opbrengsten van de geünificeerde wijnaccijns die op basis van het bestem-
mingslandbeginsel toekomen aan de BENELUX-lidstaat waar het verbruik plaatsvindt, 
maar zijn geheven en voldaan in het land van herkomst100. Mede door het clearing-
mechanisme werden de drie BENELUX-lidstaten van 1958 tot 1993 voor de toepassing 
van de wijnaccijns beschouwd als één EEG-lidstaat101. 

De gemeenschapswetgever heeft het niet aangedurfd het zozeer bij de interne 
markt zonder binnengrenzen en zonder communautaire schatkist behorende clearing-
systeem te introduceren, doch gekozen voor een heffingsysteem zonder clearing 
waarbij accijnsgoederen onder schorsing van accijns binnen het gesloten stelsel van 
onderling verbonden belastingentrepots tot in de lidstaat van bestemming worden 
gebracht, zodat de accijns, in overeenstemming met zijn karakter van verbruiksbelas-
ting, ten bate komt van de lidstaat waar de goederen in consumptie worden ge-
bracht102. De interne markt is daarmee niet het binnenland geworden waar de heffing 
wegens het verbruik van accijnsgoederen plaatsvindt. Het binnenland waar de heffing 
wegens verbruik plaatsvindt is nog beperkt gebleven tot de binnenlanden van elk van 
de lidstaten. Deze beperking is onverenigbaar met het internemarktbeginsel vanwege 
het steeds optredende binnengrenseffect. Een saillant voorbeeld is de accijns van 
goederen, zoals minerale oliën, die worden gebruikt als hulpstof bij de vervaardiging 
van andere goederen of als motorbrandstof ten behoeve van transportdiensten, vormt 
een bestanddeel van de kostprijs van deze goederen en diensten. Het is zeer wel 
denkbaar dat de laatstbedoelde goederen en diensten in een andere lidstaat worden 
verbruikt of worden uitgevoerd naar een derde land. Worden de vervaardigde goede-
ren naar een andere lidstaat gebracht of uitgevoerd of de transportdiensten grensover-
schrijdend verricht, dan komen de accijnzen van minerale oliën die eerder de kostprijs 
van de overgebrachte of uitgevoerde goederen en internationaal verrichte diensten 
hebben verhoogd niet voor teruggaaf in aanmerking, zulks in tegenstelling tot de 
omzetbelasting, die ook ter zake van de grond- en hulpstoffen aan de exporteur wordt 
teruggegeven. Aldus legt de accijnsheffing, als gevolg van de nog onderling tussen de 
lidstaten bestaande tariefsverschillen toch, zij het relatief geringe, beperkingen op aan 
het vrije handelsverkeer, en kunnen prijsverhoudingen worden verstoord, maar laat 

 
100.  Artikel 6 Benelux-verdrag 1948. Kamerstukken II 1948-1949, 1115 nr. 3, blz. 4-6. Artikel 19 Bene-

lux-verdrag 1950. Kamerstukken II 1949-1950, 1703 nr. 3, blz. 10. 
101. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 

vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 20. 
102.  Vgl. Kamerstukken II 1949-1950, 1703 nr. 3, blz. 10. Artikelen 6, 9, 15, 15bis en 15ter Accijnsricht-

lijn. 
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de accijnsheffing het vrije goederenverkeer overigens ongemoeid. Van elders komen-
de goederen worden niet zwaarder belast dan soortgelijke goederen van binnenlandse 
oorsprong (externe neutraliteit). 

4.1.9 Rechtsgrondentoetsing 

In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 5 wordt getoetst in hoeverre de communautaire 
accijnzen in overeenstemming zijn met het ideaalbeeld van de interne markt. Voorts 
wordt getoetst in hoeverre de rechtsgronden die in de voorgaande twee hoofdstukken 
zijn afgeleid uit 200 jaar ontwikkelingsgang van de Nederlandse accijnzen zijn terug te 
vinden in het Europese accijnsregime, gebundeld in de navolgende vijf criteria: 
1. de communautaire accijnzen, inclusief de EB, zijn accijnzen en behoren als ac-

cijnzen te worden geduid (legaliteitsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel); 
2. het communautaire accijnsregime draagt bij tot een goede werking van de inter-

ne markt. In het vrije verkeer van goederen treden met betrekking tot het intra-
communautaire vervoer van accijnsgoederen geen binnengrenseffecten op, for-
mele noch materiële (legaliteitsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel). De werking 
van het accijnsregime is georganiseerd als ware de interne markt een binnenland 
van een lidstaat waar interne neutraliteit heerst: regionale tariefsverschillen, 
verschillend gebruik van fiscale merktekens en teruggaafregelingen, verschillen 
in heffing en invordering, verplichte regelingen voor fiscaal vertegenwoordigers 
en binnengrensoverschrijdende verlegging van verschuldigdheid van accijns, be-
perkingen van de actieradius van voer- of werktuigen en afwijkende rekeneen-
heden zijn onbestaanbaar in een binnenland dus ook binnen de interne markt. 
Het accijnsregime werkt juridisch en economisch neutraal uit, waardoor bij uit-
slag of invoer op het grondgebied van de Gemeenschap slechts éénmaal accijns 
verschuldigd is. De verschuldigdheid ervan in alle lidstaten gelijkelijk geregeld. 
De accijnzen worden gerestitueerd indien de accijnsgoederen niet voor verbruik 
op het grondgebied van de Gemeenschap bestemd zijn of verloren zijn gegaan en 
dienen naar hun aard niet tot bescherming van bepaalde bedrijven (bestem-
mingslandbeginsel, neutraliteitsbeginsel); 

3. de communautaire accijnzen belasten goederen en diensten die als heffingsob-
jecten zorgvuldig op opbrengstgenererend vermogen zijn geselecteerd, zitten 
versluierd in de prijzen van die goederen en diensten en worden onmerkbaar via 
die prijzen geheven (beginsel van de minste pijn). Zij treffen zowel productieve 
als consumptieve bestedingen. Met de opbrengst die zijn genereren dragen zij bij 
aan een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk (verdelende rechtvaardig-
heid); 

4. de communautaire accijnzen voldoen aan het vereiste van de dubbelratio, wor-
den naast de opbrengstgenererende functie ingezet als alcoholmatigend, ener-
giebesparend en tabaksmijdend, worden reëel constant gehouden ter handha-
ving van hun werkingskracht, waardoor zij de lidstaten kunnen dienen als in-
strument voor het voeren van prijsbeleid (welvaartsbeginsel); 

5. de communautaire accijnzen treffen het verbruik door het belasten van beste-
dingen, waardoor de lasten ervan kunnen worden afgewenteld op de uiteindelij-
ke verbruiker, waardoor zij bijdragen aan een rechtvaardige verdeling van de be-
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lastingdruk, omdat de opbrengsten van de communautaire accijnzen worden 
aangewend voor verlaging van de directe lasten op arbeid en ondernemen. 

 
Dit hoofdstuk biedt in het licht van deze vijf criteria een beeld van de werking van het 
Europese accijnsregime langs het stramien van de Accijnsrichtlijn, de rechtspraak van 
het HvJ EG en Nederlandse rechtspraak. Omdat de Accijnsrichtlijn voorschrijft, dat 
heffing en de invordering van de accijnzen plaatsvindt volgens de eigen, nationale 
heffings- en invorderingsprocedures van de lidstaten103, zijn voor een compleet beeld 
van het accijnsregime en de wijze waarop deze aangelegenheid nationaal gestalte 
gegeven moet worden, de regels van de Accijnsrichtlijn aangevuld met de Nederlandse 
accijnswetgeving. 

Hoofdstuk 5 geeft de uitkomsten van de toetsing van het Europese accijnsregime 
aan het ideaalbeeld van de interne markt en de vijf criteria.  

4.2 Bronnen van Europees accijnsrecht 

‘Diplomatieke zaken gaan in den regel zeer langzaam. Men heeft het bestuur daarvan 
niet alleen in handen, maar men heeft daarbij met eene tegenpartij te doen, die ge-
woonlijk niet dezelfde reden heeft om haast te maken als de andere partij.’104 

 
MR. L.H.A. BARON VAN GERICKE VAN HERWIJNEN, 

minister van Buitenlandse Zaken, 13 januari 1873 

4.2.1 Accijnsrichtlijn 

De basis van het Europese accijnsregime, dat wil zeggen het geheel van regels dat 
nodig is voor de waarborging van het vrije verkeer van accijnsgoederen en -diensten, 
de heffing van de communautaire accijnzen in het binnenlandse en het intracommu-
nautaire handelsverkeer en het toezicht daarop, is neergelegd in de Accijnsrichtlijn105. 
Het doel van de Accijnsrichtlijn is de verwezenlijking van de fiscale neutraliteit van 
binnengrensoverschrijdende accijnsgoederentransacties106. Dit doel echter dient alleen 
de externe neutraliteit van de heffing, dat wil zeggen dat accijnsgoederen ongeacht 
herkomst binnen een lidstaat op dezelfde wijze worden belast. De Accijnsrichtlijn 
dient niet de interne neutraliteit binnen de interne markt. De Accijnsrichtlijn regelt de 
minimumharmonisatie van de accijnzen van alcoholhoudende, energie- en tabakspro-
ducten en omvat slechts productdefinities en minimumtarieven, die de ruimte laten 
voor de bestendiging van enorme tariefsverschillen tussen de intussen 27 lidstaten en 
verschillen in heffing en invordering van de accijnzen. Op basis van de Accijnsrichtlijn 
kan niets worden ondernomen tegen deze, die niet passen het internemarktbeginsel 
en maken dat er voor het verkeer van accijnsgoederen nog geen interne markt bestaat. 

 
103.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
104.  Handelingen I 1872-1873, 13 januari 1873, blz. 157 lk. 
105. De Accijnsrichtlijn is gebaseerd op artikel 93 EG. 
106. Overwegingen 9, 13 en 14 considerans Accijnsrichtlijn. 
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Het minimumgeharmoniseerde accijnsregime is uitsluitend gemodelleerd rond de 
externe neutraliteit met algehele veronachtzaming van de interne neutraliteit (gelijke 
tarieven en gelijke uitvoeringsvoorschriften) die binnen een interne markt behoort te 
bestaan. 

Met de Accijnsrichtlijn wordt niet beoogd het algemeen belang te beschermen, zo-
dat de lidstaten met eerbiediging van het EG-verdrag bevoegd zijn gebleven verboden 
en beperkingen te stellen aan de in-, door- of uitvoer ter bescherming van de openbare 
zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven 
van personen, dieren of planten, het nationaal artistiek historisch en archeologisch 
bezit of uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom te 
verbieden of te beperken107. De Accijnsrichtlijn bevat het Europese regime voor de 
heffing van de communautaire accijnzen in het binnenlandse en het intracommunau-
taire handelsverkeer en voor het toezicht daarop108. Het grondgebied waarbinnen de 
Accijnsrichtlijn in werking is gebracht, is nauwkeurig afgebakend109. De objecten 
waarvan overeenkomstig deze communautaire regelgeving de Europese accijnzen 
worden geheven, zijn nog slechts alcohol-, energie- en tabaksproducten110. 

Het actuele accijnsregime is op 1 januari 1993 ingevoerd, als het sluitstuk van een 
debat dat in 1985 met het Witboek over de voltooiing van de interne markt zonder 
binnengrenzen op gang was gebracht, gevolgd door voorstellen van de EC voor de 
onderlinge aanpassing van heffingstructuren en accijnstarieven. Wat de tarieven be-
treft, zijn vooralsnog uitsluitend minimumwaarden vastgesteld. De Accijnsrichtlijn is 
vastgesteld op 25 februari 1992 en al vóór de inwerkingtreding ervan per 1 januari 
1993, aangepast en verfijnd bij de zogenaamde Bezemrichtlijn van 14 december 1992. 
Een van de aanpassingen omvat het vervoer van accijnsgoederen via het grondgebied 
van EVA-landen111. Ultimo 1994 heeft de Vereenvoudigingsrichtlijn verdere vereen-
voudigingen in de gemeenschappelijke accijnswetgeving aangebracht112. 

Het Europese accijnsregime is met specifieke geharmoniseerde heffingsbepalingen, 
definities en minimumtarieven ten aanzien van de afzonderlijke communautaire ac-
cijnzen uitgewerkt in de Accijnsrichtlijn, in zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen113: de 
Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken, de Tariefrichtlijn alcoholhoudende dran-

 
107.  Artikel 30 EG. HvJ EG 15 juni 1999, nr. C-394/97, Strafzaak tegen S. Heinonen, Jur. 1999, blz. I-3599, 

r.o. 29-30. HvJ EG 28 september 2006, nr. C-434/04, Strafzaak tegen Jan-Erik Anders Ahokainen, 
Mati Leppik, r.o. 15 en 20-21. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-189/95, Strafzaak tegen H. Franzén, nr. 
C-189/95, Jur. 1997, blz. I-5909, r.o. 71. 

108. Artikel 1 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
109. Eerste overweging considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 2 Accijnsrichtlijn. 
110. Artikel 3 lid 1 Accijnsrichtlijn. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 3 lid 1 Ac-

cijnsrichtlijn en uit de considerans bij de richtlijn van 16 december 1991 tot aanpassing van arti-
kel 33 Zesde richtlijn blijkt, dat de bepalingen moeten worden begrepen in het licht van het streven 
naar de voltooiing van de interne markt en de afschaffing van de (fiscale controles aan de) binnen-
grenzen. Terra-Kajus (1992). 

111. Nederland heeft de Bezemrichtlijn aanvankelijk bij ministeriële regeling geïmplementeerd in het 
stelsel van de Wa (Stcrt. 1992, 252) en enige tijd later bij wet (Stb. 1994, 87). 

112. Nederland heeft de Vereenvoudigingsrichtlijn geïmplmenteerd in de Wa en in het UB Accijns 
(Stb. 1995, 331). 

113. Artikel 1 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
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ken, de Richtlijn energiebelastingen, de Structuurrichtlijn tabaksproducten, de Ta-
riefrichtlijn sigaretten en de Tariefrichtlijn tabaksproducten. De Structuurrichtlijn 
minerale oliën en de Tariefrichtlijn minerale oliën zijn per 1 januari 2004 vervangen 
door de Richtlijn energiebelastingen. Deze uitvoeringsrichtlijnen bevatten definities 
van de essentialia van accijnsheffing, waarmee wordt beoogd door bescherming van 
het vrije verkeer van goederen en voorkoming van dubbele accijnsheffing de goede 
werking van de interne markt te bevorderen. Uit de titels en de overwegingen van de 
consideransen van deze richtlijnen blijkt dat de gemeenschappelijke definities en de 
vrijstellingen de instelling en de goede werking van de interne markt moeten bevor-
deren en de structuren van de accijnzen van alcoholhoudende, energie- en tabakspro-
ducten op communautair niveau moeten harmoniseren. De ratio van de Richtlijn 
energiebelastingen is het waarborgen van het vrije verkeer van energieproducten en 
elektriciteit binnen de interne markt en het voorkomen van verstoringen van de me-
dedinging die kunnen voortvloeien uit het feit dat de structuren van de accijns van de 
ene tot de andere lidstaat verschillen114. Voor de toepassing van de Richtlijn energiebe-
lastingen wordt onder het begrip minerale oliën in de Accijnsrichtlijn mede verstaan: 
alle energieproducten en elektriciteit zoals gedefinieerd in de Richtlijn energiebelas-
tingen, terwijl onder het begrip accijnzen in de Accijnsrichtlijn mede wordt verstaan: 
de nationale indirecte belastingen op energieproducten en elektriciteit115. 

4.2.2 Specifieke accijnsregelgeving 

Het accijnsregime is niet beperkt tot de Accijnsrichtlijn, maar ligt tevens vast in speci-
fieke richtlijnen, verordeningen, beschikkingen, aanbevelingen en een mededeling van 
de EC. Naast de eerdergenoemde zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen zijn dat de ver-
ordening onveraccijnsd document, de verordening veraccijnsd document, de verorde-
ning administratieve samenwerking, de beschikking geautomatiseerde gegevensver-
werking, de richtlijn en beschikking inzake fiscale merkstoffen, de denatureringsver-
ordening116, richtlijn 83/183 (belastingvrijstellingen bij definitieve particuliere in-
voer)117, de verordening betreffende het certificaat van vrijstelling van accijnzen voor 

 
114.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland (productie van thermische energie), Jur. 2004, 

blz. I-4733, r.o. 39 en 44. 
115.  Als bedoeld in artikel 2 en artikel 4 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
116.  Verordening (EG) nr. 3199/93 van de Commissie van 22 november 1993 inzake de wederzijdse 

erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling 
van accijns, PB L 288 van 23 november 1993. 

117.  Vanaf 31 december 1992 niet meer van toepassing op de accijnzen geregeld in de Accijnsrichtlijn 
(de accijnzen van alcoholhoudende, energie- en tabaksproducten) (artikel 23 lid 3 Accijnsrichtlijn), 
dat wil zeggen nog wel op de niet-communautaire accijnzen, zoals bijvoorbeeld de eenmalige au-
tobelastingen. HvJ EG 26 april 2007, nr. C-392/05,  (Georgios Alevizos) vs. 

 (Ypourgos Oikonomikon = ministerie van Financiën) (Richtlijn 83/183/EEG – artikel 6 – 
definitieve invoer in lidstaat van voertuig voor persoonlijk gebruik uit andere lidstaat – begrip ‘ge-
wone verblijfplaats’), Jur. 2007, blz. I-3505, r.o. 39. De richtlijn is vanaf 31 december 1992 ook niet 
meer van toepassing op de BTW (artikel 2 lid 2 Richtlijn 91/680/EEG van de Raad van 16 december 
1991 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 
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de strijdkrachten van de lidstaten van de NAVO en van de Rusland die op Duits grond-
gebied zijn gelegerd118, de beschikking van de Raad houdende verlagingen en vr•stel-
lingen van de acc•ns van bepaalde minerale oliën die gebruikt worden voor specifieke 
doeleinden119 en de aanbeveling van de EC met aanwijzingen voor entrepothouders120. 

4.2.3 Werkingssfeer 

Onder het primaat van de Accijnsrichtlijn werken de zes specifieke uitvoeringsrichtlij-
nen waarin de essentialia van de accijnzen van alcohol-, energie- en tabaksproducten 
zijn uitgewerkt121. De werkingssfeer is in wezen beperkt tot indeling van ac-
cijnsgoederen aan de hand van objectieve criteria – onder meer verband houdend met 
toegepaste productieprocedés -, omschrijving van de voorwaarden voor de verschul-
digdheid van de accijns, regulering van het verkeer van accijnsgoederen en de contro-
les daarop, vaststelling van de maatstaf van heffing, de minimumtarieven en de hand-
having, welke zo nodig kan worden afgedwongen via de rechter, in hoogste instantie 
het HvJ EG, met name om te waarborgen dat de verschuldigdheid van de accijns in alle 
lidstaten gelijk is geregeld om verstoringen van de mededinging te voorkomen122. De 
werkingssfeer omvat ook de nationale, nog niet geharmoniseerde accijnzen, welke 
niet alleen die op alcohol-, energie- en tabaksproducten drukken, maar ook op dien-
sten123. Het hart van het systeem van de Accijnsrichtlijn is de schorsingsregeling met 
het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots124. 

Ten aanzien van tabaksproducten wordt in de considerans van de Accijnsrichtlijn 
nog expliciet overwogen, dat de accijnsharmonisatie in het bijzonder tot gevolg moet 
hebben dat de concurrentieverhoudingen tussen de verschillende soorten tabakspro-
ducten die tot eenzelfde groep behoren, niet vervalst mag worden door belastinghef-
fing125. Belastingheffing mag immers geen invloed hebben op de keuzen van degenen 
die zich goederen en diensten aanschaffen.  

 
en tot wijziging, met het oog op de afschaffing van de fiscale grenzen, van richtlijn 77/388/EEG, PB L 
376, blz. 1). 

118.  Verordening (EG) nr. 31/96 van de Commissie van 10 januari 1996 betreffende het certificaat van 
vrijstelling van accijnzen, PB nr. L 8 van 11 januari 1996. 

119.  Beschikking van de Raad van 12 maart 2001 houdende verlagingen en vrijstellingen van de accijns 
van bepaalde minerale oliën die gebruikt worden voor specifieke doeleinden (2001/224/EG), PB nr. 
L 84/23 van 23 maart 2001. 

120.  Aanbeveling van de Commissie van 29 november 2000 houdende vaststelling van richtsnoeren voor 
entrepothouders op grond van Richtl•n 92/12/EEG van de Raad betreffende acc•nsproducten 
C(2000) 3355) (2000/789/EG), PB Nr. L 314/29 van 14 december 2000. 

121. Dit primaat blijkt duidelijk uit de overwegingen 27 en 33 van de considerans en uit artikel 3 van de 
Richtlijn energiebelastingen. 

122.  Artikel 3 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
123.  Artikel 3 Accijnsrichtlijn. Overweging 33 considerans en artikel 3, 10, 14, 20, 21, 22 en 27 Richtlijn 

energiebelastingen. 
124.  Artikelen 6, 15, 15bis en 15ter Accijnsrichtlijn. 
125.  Overweging 2 en 3 considerans Structuurrichtlijn tabaksproducten. Overweging 4 considerans 

Tariefrichtlijn tabaksproducten. 



4.2   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

318 

4.2.4 Bewoordingen en begrippen 

De lidstaten zijn verplicht om het met de richtlijn beoogde resultaat met behulp van 
eigen wetgeving te bereiken en om alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen 
die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren126. Vanuit het 
neutraliteitsoogpunt is het rechtsgelijkheidsbeginsel de bindende norm. Ter waarbor-
ging van de eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht moeten de bewoor-
dingen van een communautair begrip dat voor de vaststelling van zijn betekenis en 
draagwijdte niet uitdrukkelijk naar het recht van (een of meer van) de lidstaten ver-
wijst, in de regel in de gehele Gemeenschap autonoom en op eenvormige wijze wor-
den uitgelegd, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de context en 
de doeleinden van de regeling waarvan dit begrip deel uitmaakt127. De communautaire 
rechtsorde knoopt voor de omschrijving van haar begrippen in beginsel niet aan bij de 
regels van nationale rechtsstelsels128. 

Communautaire begrippen worden in alle lidstaten eenvormig uitgelegd en toege-
past zonder dat daaraan een nationaal rechtsstelsel te pas komt129. In een enkel geval 
verwijst communautaire regelgeving voor de toepassing daarvan naar specifieke nati-
onale wetgeving. In wat meer gevallen laat de communautaire regelgeving toepassing 
plaatsvinden met behulp van de nationale wetgeving van de lidstaat, zoals bijvoor-

 
126.  HvJ EG 10 april 1984, nr. 14/83, Sabine von Colson en Elisabeth Kamann vs. Nordrhein-Westfalen, 

Jur. 1984, blz. 1891. HvJ EG 8 oktober 1987, nr. 80/86, Kolpinghuis Nijmegen BV, Jur. 1987, 
blz. 3969. 

127.  HvJ EG 18 januari 1984, nr. 327/82, Ekro BV Vee- en vleeshandel vs. Produktschap voor vee en vlees 
(uitvoerrestituties voor rundvlees), Jur. 1984, blz. 107, r.o. 11. HvJ EG 19 september 2000, nr. 
C-287/98, Luxemburg vs. Berthe Linster, Aloyse Linster en Yvonne Linster (milieueffectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten), Jur. 2000, blz. I-6917, r.o. 43. HvJ EG 9 november 
2000, nr. C-357/98, The Queen vs. Secretary of State for the Home Department, ex parte Nana Yaa 
Konadu Yiadom (besluiten inzake vreemdelingenpolitie – tijdelijke toelating – bescherming door 
de rechter), Jur. 2000, blz. I-09265, r.o. 26). HvJ EG 1 april 2004, nr. C-389/02, Deutsche See-
Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzollamt Kiel (teraardebestellingen op volle zee), Jur. 2004, 
blz. I-3537, r.o. 19. HvJ EG 17 maart 2005, nr. C-170/03, Staatssecretaris vs. J.H.M. Feron (begrippen 
persoonlijke goederen en bezit – personenauto die door werkgever aan persoon ter beschikking is 
gesteld), Jur. 2005, blz. I-2299, r.o. 26. HvJ EG 30 maart 2006, nr. C-495/04, A.C. Smits-Koolhoven vs. 
Staatssecretaris (kruidensigaretten), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl? lang=nl, r.o. 17. 
HvJ EG 7 juni 2005, nr. C-17/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water e.a. vs. Directeur van de 
Dienst uitvoering en toezicht energie (interne markt voor elektriciteit – bevoorrechte toegang tot 
net voor grensoverschrijdende elektriciteitstransmissie – onderneming die voorheen was belast 
met beheer van diensten van algemeen economisch belang), Jur. 2005, blz. I-4983, r.o. 41 en de al-
daar aangehaalde rechtspraak. 

128.  P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a., Het recht van de Europese Unie en van de Europese 
Gemeenschappen, Deventer 2003, blz. 350-351. HvJ EG 14 januari 1982, nr. 64/81, Nicolaus Corman 
& fils SA vs. Hauptzollamt Gronau (consumptie-ijs), Jur. 1982, blz. 13, r.o. 8. HvJ EG 2 april 1998, nr. 
C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man in 
Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd, Jur. 1998, blz. I-1605, 
r.o. 30. HvJ EG 22 mei 2003, nr. C-103/01, EC vs. Duitsland, Jur.  2003, blz. I-5369, r.o. 33. 

129.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 8 juni 2000, nr. C-400/98, Finanzamt Goslar vs. Brigitte Breitsohl, Jur. 2000, 
blz. I-04321, r.o. 48. 
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beeld gebeurt met de heffing en de invordering van de accijnzen. In dit specifieke 
gevalt stelt de Accijnsrichtlijn nog wel een specifiek neutraliteitsvereiste aan de toe-
passing van nationale regelgeving, namelijk dat zij: ‘dezelfde heffings- en invorde-
ringsprocedure toepassen op nationale producten en op producten uit andere Lid-
Staten’130. Volgens de vierde overweging van de considerans van de Accijnsrichtlijn 
moet de verschuldigdheid van de accijnzen in alle lidstaten gelijk worden geregeld om 
de totstandbrenging en de werking van de interne markt te waarborgen. 

Bij het ontbreken van verwijzingen naar het nationale recht van de lidstaten of van 
definities van gebezigde begrippen, vormt het HvJ EG overeenkomstig het neutrali-
teitsbeginsel autonome communautaire begrippen. Een autonome uitleg is te meer 
geboden omdat bijvoorbeeld de Richtlijn energiebelastingen verplichte vrijstellingen 
oplegt om een reeks activiteiten niet aan accijns te onderwerpen131. Een uitleg die op 
nationaal niveau afwijkt doet niet alleen afbreuk aan de harmonisatiedoelstellingen en 
aan de rechtszekerheid, maar leidt er in de eerste plaats toe dat marktdeelnemers 
verschillend worden behandeld132. 

Dat de accijnsharmonisatie vooralsnog niet volledig is, betekent niet dat het defini-
ëren van in communautaire regelgeving gebruikte begrippen tot de bevoegdheid van 
de lidstaten behoort. Dit hangt af van het antwoord op de vraag, of de betrokken be-
grippen een gebied betreffen dat reeds geharmoniseerd is of niet. Uit de omstandig-
heid dat de gemeenschapswetgever geen definitie aan een gebruikt begrip heeft gege-
ven kan niet worden afgeleid dat hij die definitie aan de lidstaten heeft willen overla-
ten. Definiëring door de lidstaten leidt immers tot verstoringen van de mededinging in 
de handel tussen de lidstaten, welke de harmonisatie nu juist wil tegengaan133. Com-
munautaire begrippen zijn er intussen legio, zoals bijvoorbeeld: aangaan van verbinte-
nissen134, gemeenschappelijke markt135, het vrije verkeer136, intracommunautaire verwer-
ving137, of138, onderneming139, rechtspersoon140, verhuur van onroerend goed141, verzeke-

 
130.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
131.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede 

Airways AB, vs. Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 31. HvJ EG 1 april 2004, nr. 
C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzollamt Kiel (teraardebestel-
lingen op volle zee), Jur. 2004, blz. I-3537, r.o. 20. HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV 
vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 14 januari 2006, r.o. 23. 

132.  HvJ EG 1 april 2004, nr. C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzollamt 
Kiel (teraardebestellingen op volle zee), Jur. 2004, blz. I-3537, r.o. 21. HvJ EG 1 maart 2007, nr. 
C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 14 januari 2006, r.o. 23. 

133.  Vgl. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland (productie van thermische energie), 
Jur. 2004, blz. I-4733, r.o. 44-46. 

134.  HvJ EG 19 april 2007, nr. C-455/05, Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH vs. Finanzamt 
Hamburg-Eimsbüttel, PB C 60 van 11 maart 2006. 

135.  Zie de inleiding op dit hoofdstuk hierboven. 
136.  HvJ EG 8 februari 1983, nr. 124/81, EC vs. VK (niet-nakoming – maatregelen van gelijke werking – 

UHT-melk), Jur. 1983, blz. 203, r.o. 10, bevestigd in: HvJ EG 15 maart 2007, nr. C-54/05, EC vs. Fin-
land (overbrengingsvergunning), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 36. 

137.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 712 nr. 3, § 2.3. 
138.  HvJ EG 12 juli 2005, nr. C-304/02, EC vs. Frankrijk (Franse visserij; niet-nakoming arrest van het 

HvJ EG), Jur. 2005, blz. I-6263, r.o. 83. 
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ring142, werknemer143. Ook het accijnsregime kent communautaire begrippen, zoals: 
atypische wijze van vervoer144, bedrijfsmotorvoertuigen145, binnenwateren146, bezit147, 
communautaire wateren148, diensten149, door particulieren voor eigen behoefte verkregen 
en door hen zelf vervoerde producten150, gebruikt als brandstof voor verwarming151, ge-
neesmiddel152, goederen153, levering154, medische doeleinden155, merken van minerale oli-
en156, overmacht157, persoonlijke goederen158, vaart159, voorhanden hebben160. Alcoholhou-

 
139.  HvJ EG 23 april 1991, nr. 41/90, Klaus Höfner en Fritz Elser vs. Macrotron GmbH (‘een onderneming 

in de zin van artikel 81, eerste lid, van het Verdrag’), Jur. 1991, blz. I-1979, r.o. 34. 
140.  HvJ EG 28 oktober 1982, nr. 135/81, Groupement des agences de voyages ASBL vs. EC, Jur. 1982, 

blz. 3799, r.o. 10. 
141.  HvJ EG 16 januari 2003, nr. C-315/00, Rudolf Maierhofer vs. Finanzamt Augsburg-Land, Jur. 2003, 

blz. I-563, r.o. 26. 
142.  HvJ EG 25 februari 1999, nr. C-349/96, Card Protection Plan vs. Commissioners of Customs and 

Excise, Jur. 1999, blz. I-00973, r.o. 22 en 36. 
143.  HvJ EG 19 maart 1964, nr. 75/63, M.K.H. Unger vs. Bestuur van de bedrijfsvereniging voor detail-

handel en ambachten, Jur. 1964, blz. 371. 
144.  HvJ EG 15 november 2007, nr. C-330/05, Strafzaak tegen Per Fredrik Lennart Granberg, te Tavelsjö, 

r.o. 29 en 37. 
145. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 2004, 

blz. I-7905, r.o. 42. 
146.  HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 

14 januari 2006, r.o. 31. 
147.  HvJ EG 17 maart 2005, nr. C-170/03, Staatssecretaris vs. J.H.M. Feron (begrippen persoonlijke goe-

deren en bezit – personenauto door werkgever aan werknemer ter beschikking gesteld), Jur. 2005, 
blz. I-2299, r.o. 29-31. Artikel 2 en artikel 3 Verordening douanevrijstelling. 

148.  HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 
14 januari 2006, r.o. 26. 

149.  HvJ EG 5 februari 1981, nr. 154/80, Staatssecretaris vs. Coöperatieve aardappelenbewaarplaats GA 
(tegenwaarde van een verrichte dienst), Jur. 1981, blz. 445, r.o. 9 en 15. HvJ EG 4 oktober 1991, nr. 
C-159/90, The society for the protection of unborn children Ireland Ltd. vs. Stephen Grogan en an-
deren (begrip dienst), Jur. 1991, blz. I-04685, r.o. 26. 

150.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. Conclusie A-G Jacobs van 1 december 2005 voor HvJ EG 23 november 
2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075. 

151.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland (productie van thermische energie), Jur. 2004, 
blz. I-4733, r.o. 44 en 56-57. 

152.  HvJ EG 30 maart 2006, nr. C-495/04, A.C. Smits-Koolhoven vs. Staatssecretaris (kruidensigaretten), 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 7. 

153. HvJ EG 10 december 1968, nr. 7/68, EC vs. Italië (voorwerpen van artistiek, historisch, archeologisch 
of ethnografisch belang), Jur. 1968, blz. 617, r.o. 2. 

154.  Artikel 7 en artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
155.  HvJ EG 30 maart 2006, nr. C-495/04, A.C. Smits-Koolhoven vs. Staatssecretaris (kruidensigaretten), 

www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 22. Dit arrest is gewezen op prejudiciële 
vragen van de HR over de uitleg van het communautaire begrip ‘medische doeleinden’ in de Struc-
tuurrichtlijn tabaksproducten, op advies van A-G Overgaauw (2003) naar aanleiding van een door 
Hof Leeuwarden bevestigde naheffingsaanslag inzake het voorhanden hebben van kruiden-
sigaretten, Conclusie A-G 30 juni 2003, nr. 38.571 en nr. 38.572. 

156. Richtlijn fiscale merkstoffen. Artikelen 8b en 9 Structuurrichtlijn minerale oliën (per 1 januari 2004 
vervallen). Artikel 24 Richtlijn energiebelastingen. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland 
Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 2004, blz. I-7905, r.o. 53-55. 
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dende dranken en energieproducten zijn gedefinieerd aan de hand van de GN-codes. 
Gelijk de vrijstellingen in de BTW-richtlijn161 allemaal communautaire begrippen 
zijn162, zijn de vrijstellingen van de Accijnsrichtlijn en de bijbehorende zes specifieke 
uitvoeringsrichtlijnen dat ook163. 

De lidstaten mogen geen eigen invulling geven aan begrippen van de richtlijnen. Er 
is geen plaats voor beoordelingsvrijheid door de afzonderlijke lidstaten. Als een vraag 
over uitlegging van Europese bepalingen wordt opgeworpen in een zaak die aanhan-
gig is bij een nationale rechter waarvan de beslissingen volgens het nationale recht 
niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze rechter gehouden zich met die vraag tot 
het HvJ EG te wenden164. De nationale rechter van wie de beslissingen naar nationaal 
recht vatbaar zijn voor hoger beroep, staat het vrij om te beoordelen of het eventueel 
noodzakelijk is om het HvJ EG een prejudiciële uitleggingsvraag te stellen165. Naar 
vaste rechtspraak van het HvJ EG moet deze verwijzingsverplichting worden gezien in 
het kader van de samenwerking tussen de nationale rechters in hun hoedanigheid van 
rechters belast met de toepassing van het gemeenschapsrecht en het HvJ EG, ter ver-
zekering van de juiste toepassing en eenvormige uitlegging van het gemeenschaps-

 
157.  Artikel 14 lid 1 derde volzin Accijnsrichtlijn bepaalt dat elke lidstaat de voorwaarden vaststelt 

waaronder de in de eerste volzin van dat artikel bepaalde vrijstellingen worden verleend, maar die 
verwijzing naar het nationale recht heeft geen betrekking op de inhoud of de draagwijdte van het 
begrip overmacht als bedoeld in die eerste volzin. HvJ EG 18 december 2007, nr. C-314/06, Société 
Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) vs. Administration des douanes et droits indirects Direction 
nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) (minerale oliën – verliezen – vrij-
stelling van rechten – overmacht), r.o. 40. 

158.  HvJ EG 17 maart 2005, nr. C-170/03, Staatssecretaris vs. J.H.M. Feron (begrippen persoonlijke goede-
ren en bezit – personenauto door werkgever aan werknemer ter beschikking gesteld), Jur. 2005, 
blz. I-2299, r.o. 24. Artikel 1 lid 2 onderdeel c Verordening douanevrijstelling. 

159.  Artikel 14 lid 1 onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de 
Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 14 januari 2006, r.o. 40. 

160.  Artikel 7 Accijnsrichtlijn. 
161.  Artikel 131 e.v. BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 13 Zesde BTW-richtlijn). 
162.  HvJ EG 15 juni 1989, nr. 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties (SUFA) vs. Staatssecretaris, 

Jur. 1989, blz. 1737, r.o. 11. HvJ EG 25 februari 1999, nr. C-349/96, Card Protection Plan vs. 
Commissioners of Customs and Excise, Jur. 1999, blz. I-00973, r.o. 15. 

163. HvJ EG 1 april 2004, nr. C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzollamt 
Kiel (teraardebestellingen op volle zee), Jur. 2004, blz. I-3537, r.o. 19. HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-
346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. Riksskatteverket Zweden, Jur. 
1999, blz. I-3419, r.o. 31. 

164.  Artikel 234 EG. HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente 
vs. Fazenda Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, 
r.o. 17. De lijn van dit arrest is doorgetrokken in: HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Sii-
lin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487. HvJ EG 4 november 1997, nr. C-337/95, Parfums Christian Dior 
SA en Parfums Christian Dior BV vs. Evora BV, Jur. 1997, blz. I-6013, r.o. 24. HvJ EG 4 juni 2002, nr. 
C-99/00, Strafzaak tegen Kenny Roland Lyckeskog (communautaire regeling inzake douanevrijstel-
lingen), Jur. 2002, blz. I-4839, r.o. 14-15. 

165.  HvJ EG 15 september 2005, nr. C-495/03, Intermodal Transports BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, 
blz. I-8151, r.o. 29-31. 
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recht in alle lidstaten166. In de eerste plaats wordt met de samenwerking beoogd te 
voorkomen, dat zich in een lidstaat nationale rechtspraak ontwikkelt die niet met het 
gemeenschapsrecht spoort167. Tot bindende uitlegging van het gemeenschapsrecht is 
uitsluitend het HvJ EG bevoegd; de EC heeft die bevoegdheid niet168. Binnen het steun-
regime heeft de EC wel de bevoegdheid eventuele onverenigbaarheden van steun-
maatregelen met de gemeenschappelijke markt vast te stellen169, zulks onder toezicht 
van het HvJ EG170. De nationale rechter dient derhalve bij de toepassing van nationaal 
recht, ongeacht of het daarbij gaat om bepalingen die dateren van eerdere of latere 
datum dan de richtlijn, dit recht zoveel mogelijk – zo nodig aan de hand van de door 
het HvJ EG bij wege van prejudiciële beslissing te geven interpretatie – uit te leggen in 
het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee be-
oogde resultaat te bereiken171. Het HvJ EG heeft in het GOMES VALENTE-arrest (2001) 
beslist dat alleen in een arrest van het HvJ EG de rechten en verplichtingen van de 
lidstaten kunnen worden vastgesteld en hun gedragingen kunnen worden beoor-
deeld172. A-G FENNELLY (2000) formuleert dit treffend in zijn conclusie voor dat arrest: 
‘such a decision [door de EC om de inbreukprocedure in te trekken] may be coloured 
by political or practical considerations which remain outside the jurisdiction of the 
Court. The decisive consideration is, in any event, that the opinion of the Commission 

 
166.  HvJ EG 6 oktober 1982, nr. 283/81, CILFIT Srl en anderen Lauficio di Gavardo Spa vs. ministerie van 

Volksgezondheid, Jur. 1982, blz. 3415, r.o. 7. HvJ EG 4 november 1997, nr. C-337/95, Parfums Chris-
tian Dior SA en Parfums Christian Dior BV vs. Evora BV, Jur. 1997, blz. I-6013, r.o. 25. 

167.  HvJ EG 24 mei 1977, nr. 107/76, Hoffmann – La Roche A-G vs. Centrafarm Vertriebsgesellschaft 
Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Jur. 1977, blz. 00957, r.o. 5. HvJ EG 27 oktober 1982, nrs. 35/82 
en 36/82, Elestina Esselina Christina Morson vs. Staat der Nederlanden en het hoofd van plaatselijke 
politie in de zin van de Vreemdelingenwet alsmede Sewradjie Jhanjan vs. Staat der Nederlanden, 
Jur. 1982, blz. 03723, r.o. 8. 

168. HvJ EG 27 mei 1981, nrs. 142/80 en 143/80, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs. Essevi 
SpA en Carlo Salengo (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1981, blz. 1413, r.o. 16. HvJ EG van 
22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda Pública 
(Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 18. 

169.  Als bedoeld in artikel 88 EG. 
170.  HvJ EG 22 maart 1977, nr. 74/76, Iannelli & Volpi SpA vs. Ditta Paolo Meroni, Jur. 1977, blz. 557, 

r.o. 12. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des 
produits alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) 
vs. Frankrijk, Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 14. HvJ EG 2 augustus 1993, nr. C-266/91, Celulose Beira In-
dustrial (CELBI) SA vs. Fazenda Pública, Jur. 1993, blz. I-4337, r.o. 23. HvJ EG 27 oktober 1993, nr. 
C-72/92, Herbert Scharbatke vs. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Jur. 1993, 
blz. I-5509, r.o. 18 en 20. HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat français de l'Express internatio-
nal (SFEI) e.a. vs. La Poste e.a., Jur. 1996, blz. I-3547, r.o. 40 en 42. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, 
Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 53 en 59. 

171.  HvJ EG 13 november 1990, nr. C-106/89, Marleasing SA vs. La Comercial Internacional de Alimenta-
ción SA, Jur. 1990, blz. I-4135. Voor een voorbeeld van een verdragsconforme interpretatieplicht, 
zie: HvJ EG 5 oktober 1994, nr. C-165/91, Simon J.M. van Munster vs. Rijksdienst voor de Pensioe-
nen, Jur. 1994, blz. I-04661. 

172.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 
Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, BNB 2001/395. 
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that the legal situation in a Member State is in conformity with the Treaty is in no way 
determinative of the issue which can only be finally decided by the Court’173. Het 
HvJ EG is dus de overkoepelende rechterlijke instantie die als enige instelling van de 
Gemeenschap bevoegd is om vast te stellen of een lidstaat het EG-verdrag overtreedt. 
Een arrest waarbij het HvJ EG een bepaling van gemeenschapsrecht uitlegt werkt a 
priori terug vanaf de datum van inwerkingtreding van de uitgelegde bepaling. Het 
HvJ EG verklaart en preciseert de uitlegging van een bepaling van gemeenschapsrecht 
in de zin van de betekenis en de strekking van die bepaling zoals die vanaf het tijdstip 
van inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast174 op rechts-
betrekkingen die zijn ontstaan en tot stand gekomen vóór het arrest waarbij op het 
verzoek om uitlegging is beslist175. Slechts in zeer specifieke omstandigheden kan deze 
werking worden beperkt, bijvoorbeeld wanneer terugwerkende kracht ernstige eco-
nomische gevolgen teweeg zou brengen door de schaal waarop een geldig geachte re-
geling te goeder trouw is toegepast, of wanneer burgers en nationale autoriteiten tot 
een met de communautaire regeling strijdig gedrag waren gebracht op grond van een 
objectieve, grote onzekerheid over de strekking van de communautaire voorschriften, 
aan welke onzekerheid de opstelling van andere lidstaten of van de EC mogelijk ook 
heeft bijgedragen176. Als het HvJ EG bij de uitleg van bepalingen van gemeenschaps-
recht geen overgangsregeling treft, kan de nationale rechter dat voor daarmee over-
eenkomende nationale bepalingen niet alsnog doen. 

4.2.5 Accijnsheffing verplicht  

Het doel van de Accijnsrichtlijn is het bevorderen van de goede werking van de inter-
ne markt voor het vrije verkeer van accijnsgoederen binnen de interne markt177, met 
name om te verzekeren dat de accijns in alle lidstaten onder gelijke voorwaarden 
verschuldigd is178. De lidstaten zijn verplicht van alle goederen die in het accijnsregime 

 
173.  Conclusie A-G Fennelly van 21 september 2000 voor HvJ EG van 22 februari 2001, nr. C-393/98, 

Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda Pública (Bijzondere belasting op motor-
voertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327. 

174.  Op basis van artikel 234 EG. 
175.  HvJ EG 27 maart 1980, nr. 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs.Denkavit Italiana Srl, 

Jur. 1980, blz. 1205, r.o. 16. HvJ EG 13 februari 1996, nrs. C-197/94 en C-252/94, Société Bautiaa vs. 
Directeur des services fiscaux des Landes en Société française maritime vs. Directeur des services 
fiscaux du Finistère, Jur. 1996, blz. I-505, r.o. 47. 

176.  HvJ EG 4 oktober 2001, nr. C-294/99, , Jur. 2001, 
blz. I-6797, r.o. 36. 

177.  Zo ook: HvJ EG 11 november 1997, nr. C-408/95, Eurotunnel SA e.a. vs. SeaFrance, voorheen Société 
nouvelle d'armement transmanche SA (SNAT), Jur. 1997, blz. I-6315, r.o. 7. HvJ EG 24 februari 2000, 
nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 7. Het HvJ EG 
verklaart dat het doel van de Accijnsrichtlijn is per 31 december 1992 de voorwaarden te scheppen 
voor het verkeer van accijnsproducten binnen een interne markt zonder fiscale grenzen.  

178.  Overwegingen 9, 13 en 14 considerans Accijnsrichtlijn. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The 
Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd., J. 
Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar 
accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 22. HvJ EG 
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zijn gedefinieerd accijns te heffen; het staat de lidstaten niet vrij een communautair 
accijnsgoed buiten de heffing te laten179. Vrijstellingen of andere differentiaties mogen 
niet worden verruimd180. De lidstaten hebben daarmee een voldoende armslag om te 
waarborgen, dat de accijnsheffing van accijnsgoederen zich zodanig tot elkaar ver-
houden dat elke bescherming van de binnenlandse productie conform het fiscaal dis-
criminatieverbod is uitgesloten181. 

Een voorbeeld waarin de lidstaten worden gehouden aan de verplichting van alle 
door het communautaire accijnsregime aangewezen goederen accijns te heffen is de 
Duitse THERMISCHE ENERGIE-kwestie. In de Structuurrichtlijn minerale oliën ontbreekt 
een communautaire definitie van het begrip gebruikt als brandstof voor verwarming182. 
Het Duitse Bundesfinanzhof heeft dit begrip voor de Duitse accijnswetgeving in zijn 
rechtspraak op successievelijk zodanig beperkte wijze gestalte gegeven, dat die beper-
king Duitsland kwam te staan op een inbreukprocedure. De EC stelde in die procedure, 
dat Duitsland in strijd handelde met de Structuurrichtlijn minerale oliën, door niet van 
alle minerale oliën die bestemd zijn om als brandstof voor verwarming te dienen ac-
cijns te heffen183. De Duitse rechtspraak had door verschil te maken tussen verbrennen 
(verbranden) en verheizen (verhitten) dit begrip beperkt tot het bewust gebruik van 
het calorisch vermogen van een stof, dat wil zeggen de gehele of gedeeltelijke ver-
branding van een minerale olie voor de productie van warmte, die geheel of gedeelte-
lijk wordt overgebracht op een andere stof, die de hoedanigheid van nieuwe energie- 
of warmtedrager moet aannemen. Het concrete gebruik van de nieuwe warmtedrager 
als middel tot verwarming rechtvaardigt dan de conclusie dat de minerale olie die is 
gebruikt voor het voortbrengen van deze warmtebron, dat wil zeggen: is gebruikt als 
brandstof voor verwarming. Valt de verbranding van de minerale olie in het kader van 
een homogeen proces echter samen met de verwerking of de vernietiging van de stof 
die de thermische energie absorbeert die door de verbranding is opgewekt, dan wordt 
de minerale olie volgens de Duitse rechtspraak niet als brandstof, maar voor andere 
doeleinden gebruikt, en moet die dus niet aan de accijns worden onderworpen. Het 
HvJ EG besliste in het THERMISCHE ENERGIE-arrest (2004) echter, dat het begrip betrek-
king heeft op alle vormen van gebruik van minerale oliën voor de productie van 
thermische energie. Daartoe volgde het HvJ EG terecht het advies van A-G GEELHOED 
(2003) die het in zijn conclusie veelzeggend had geacht dat de gemeenschapswetgever 
geen inperking van het begrip gebruikt als brandstof voor verwarming heeft gewild, 

 
5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, 
r.o. 39. HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Ministero delle 
Finanze, Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 41. 

179.  Artikelen 1, 7, 11, 16 en 19 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 1 Richtlijn energie-
belastingen. Artikel 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. Artikel 1 Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
Artikel 1 Tariefrichtlijn sigaretten. 

180.  GvEA EG 5 april 2006, nr. T-351/02, Deutsche Bahn AG vs. EC, r.o. 106. 
181. Artikel 90 tweede volzin EG. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distributi-

on (Socridis) vs. Receveur principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 20-21. 
182.  Artikel 2 lid 2 Structuurrichtlijn minerale oliën. De Structuurrichtlijn minerale oliën is per 1 januari 

2004 vervallen en vervangen door de Richtlijn energiebelastingen. 
183.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland (productie van thermische energie), Jur. 2004, 

blz. I-4733, r.o. 17. 
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inperking van het begrip gebruikt als brandstof voor verwarming heeft gewild, door op 
een gebied waar hij dat wel wilde te voorzien in een verplichte vrijstelling die speci-
fiek betrekking heeft op minerale oliën die in hoogovens met het oog op chemische 
reductie worden ingespoten als toevoeging aan de steenkool, welke als voornaamste 
brandstof wordt gebruikt (de raffinaderijvrijstelling). Dit is een uitdrukkelijke uitzon-
dering op het beginsel van belastbaarheid van minerale oliën184. Het zou immers niet 
nodig zijn geweest in deze vrijstelling te voorzien, wanneer het geval waarop zij be-
trekking heeft, van meet af aan buiten de werkingssfeer van de Structuurrichtlijn 
minerale oliën valt, omdat minerale olie die voor de chemische reductie dient, niet als 
brandstof wordt gebruikt. Vanuit het oogpunt van wetgevingstechniek wordt voor een 
dergelijke oplossing gekozen, wanneer de uitgezonderde situatie in beginsel onder de 
basisregel valt, en niet wanneer het erom gaat, deze te verduidelijken. Bovendien staat 
vast dat, zo de gemeenschapswetgever met de vaststelling van de betrokken vrijstel-
ling een verduidelijking heeft willen geven, de vrijstellingsbepalingen van de Struc-
tuurrichtlijn minerale oliën185 dan geen vormen van gebruik van minerale oliën dek-
ken die op grond van de Duitse rechtspraak niet aan de accijns moeten worden on-
derworpen186. De Richtlijn energiebelastingen is op 1 januari 2004 in de plaats gesteld 
van de Structuurrichtlijn minerale oliën. Op basis van het THERMISCHE ENERGIE-arrest 
heeft het begrip verwarmingsbrandstof in de Richtlijn energiebelastingen ook betrek-
king op alle vormen van verbruik van energieproducten voor de voortbrenging van 
thermische energie187. 

Verplichte vrijstellingen dienen volgens het HvJ EG in de Italiaanse zaak-COSME-
TISCHE PRODUCTEN (2000) en de Litouwse zaak-UAB PROFISA (2007) ook metterdaad te 
worden toegepast188. 

Verstoringen van de mededinging en meer in het algemeen van de goede werking 
van de interne markt die de Accijnsrichtlijn beoogt te voorkomen, kunnen optreden 
ongeacht de hoedanigheid van de handelende personen en hun motieven. Vraag en 
aanbod naar goederen en diensten mogen door belastingheffing in slechts dezelfde 
mate worden gereduceerd. De samenstelling van goederen en diensten in de leefge-
meenschap behoort ongewijzigd te blijven. Daarom drukken de communautaire ac-
cijnzen op het binnenlandse verbruik van alcohol-, energie- en tabaksproducten onge-
acht hun herkomst, dat wil zeggen onverschillig of zij op het grondgebied van een 
lidstaat zijn vervaardigd, op het grondgebied van de ene lidstaat zijn vervaardigd en 
naar dat van een andere lidstaat zijn overgebracht of afkomstig zijn van buiten de 

 
184.  Conclusie A-G Geelhoed van 8 mei 2003 voor HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland 

(productie van thermische energie), Jur. 2004, blz. I-4733, r.o. 64-67. 
185.  Artikel 8 lid 1 Structuurrichtlijn minerale oliën. 
186.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland (productie van thermische energie), Jur. 2004, 

blz. I-4733, r.o. 52-54. 
187.  Artikel 2 Richtlijn energiebelastingen. 
188.  HvJ EG 19 april 2007, nr. C-63/06, UAB Profisa vs. Muitin s departamentas prie Lietuvos Respublikos 

finans  ministerijos (alcohol verwerkt in chocoladeproducten – vrijstelling accijns), www.cu-
ria.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 19. HvJ EG 7 december 2000, nr. C-482/98, Italië 
vs. EC (Italië mag accijnsvrijstelling niet weigeren voor bepaalde producten die zijn vrijgesteld van 
accijns uit hoofde van richtlijn 92/83 – cosmetische producten), Jur. 2000, blz. I-10861, r.o. 50-51. 
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Gemeenschap en op het grondgebied van een van de lidstaten van de Gemeenschap 
zijn ingevoerd. 

4.2.6 Karakter en reikwijdte uitvoeringsrichtlijnen 

Evenals de Accijnsrichtlijn hebben haar zes uitvoeringsrichtlijnen tot doel het bevor-
deren van de goede werking van de interne markt op het gebied van het vrije verkeer 
van accijnsgoederen en -diensten en de accijnsheffing189. De richtlijnen regelen (1) de 
aanpassing van de accijnstarieven onderling tussen de lidstaten, (2) de werkingssfeer 
en de berekeningsmethodiek van de verschuldigde accijnzen van de communautaire 
accijnsgoederen en hebben (3) via harmonisatie van de nationale accijnswetgevingen 
tot doel de verdere totstandkoming en de goede werking van de interne markt te 
bevorderen en te waarborgen. Het doel is niet de accijnsheffing tussen accijnsgoederen 
onderling aan te passen, aldus het HvJ EG in het SOCRIDIS-arrest (1999)190. De richt-
lijnen verplichten de lidstaten enkel de minimumtarieven voor communautaire alco-
hol-, energie- en tabaksproducten toe te passen. 

De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken heeft betrekking op bier, wijn, andere 
gegiste dranken dan wijn en bier, tussenproducten en ethylalcohol. De structuurricht-
lijn en de bijbehorende tariefrichtlijn verplichten de lidstaten enkel een minimumac-
cijns toe te passen. De definities van de belaste alcohol en alcoholhoudende dranken 
zijn gebaseerd op de gecombineerde nomenclatuur die van kracht is op de datum 
waarop deze richtlijnen zijn vastgesteld191. 

Met de Richtlijn energiebelastingen is het scala van in de communautaire accijnshef-
fing te betrekken energiedragers uitgebreid van minerale oliën naar energieproducten 
en elektriciteit192. Van een breuk met het verleden is geen sprake. Op talrijke punten 
vertoont de tekst van de Richtlijn energiebelastingen gelijkenis met de teksten van de 
sedert 1 januari 2004 vervallen Structuurrichtlijn minerale oliën en Tariefrichtlijn 
minerale oliën. De gemeenschapswetgever heeft het ontbreken van communautaire 
bepalingen om elektriciteit en andere energieproducten dan minerale oliën aan mini-
mumaccijnstarieven te onderwerpen, strijdig geacht voor de goede werking van de 
interne markt193. Energieprijzen zijn immers cruciaal voor van het communautaire 
energie-, vervoers- en milieubeleid194, omdat accijnzen voor een substantieel deel de 
prijs van energieproducten en elektriciteit bepalen195. 

 
189.  De Accijnsrichtlijn en de zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen hebben hun basis in artikel 93 EG. 
190.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur 

principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 25. Evaluatieverslag EC 2004, nr. 37. 
191. Artikel 26 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
192.  De reikwijdte van de vanaf de instelling van de interne markt (1 januari 1993) tot aan 2004 in 

werking zijnde Structuurrichtlijn minerale oliën en de Tariefrichtlijn minerale oliën betreffende 
respectievelijk de harmonisatie van de structuur van de accijnzen van minerale oliën en de onder-
linge aanpassing van de accijnstarieven voor minerale oliën, was slechts beperkt tot minerale oliën. 
Eerste overweging considerans Richtlijn energiebelastingen. 

193.  Overweging 2 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
194.  Overweging 12 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
195.  Overweging 13 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
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Verschillen tussen de door de lidstaten toegepaste nationale belastingtarieven doen 
afbreuk aan de goede werking van de interne markt196. Voor de goede werking van de 
interne markt en de verwezenlijking van de doelstellingen van het communautaire 
beleid op het gebied van gezondheid, milieu, energie en vervoer is het nodig dat op 
communautair niveau minimumtarieven bestaan voor zo veel mogelijk energiepro-
ducten, inclusief aardgas, elektriciteit en kolen197. De Richtlijn energiebelastingen 
voorziet in een stelsel van gemeenschappelijke minimumtarieven waarmee wordt 
beoogd bestaande verschillen tussen de nationale belastingtarieven te doen afnemen 
en de goede werking van de interne markt te bevorderen198. De Richtlijn energiebelas-
tingen stelt het minimumtarief per energieproduct vast en biedt lidstaten de moge-
lijkheid voor bepaalde doelen verlaagde tarieven toe te passen.  

De Structuurrichtlijn tabaksproducten is een voortzetting van de Eerste richtlijn ta-
baksproducten (1972)199, van de Tweede richtlijn tabaksproducten (1978)200 en de 
Structuurrichtlijn tabaksproducten 1992201. Bij die richtlijnen is de structuur van de 
accijnsheffing van tabaksproducten al in belangrijke mate geharmoniseerd. De ratio 
van de Structuurrichtlijn tabaksproducten is om binnen het kader van de accijnshar-
monisatie te voorkomen dat de concurrentie tussen de verschillende categorieën 
tabaksproducten die tot eenzelfde groep behoren, wordt vervalst202. De Tariefrichtlijn 
tabaksproducten en de Tariefrichtlijn sigaretten stellen voor elke categorie tabakspro-
ducten een minimumheffingspercentage van de accijns vast. De Raad stelt, op voorstel 
van de EC, de nodige bepalingen vast, om aan te geven hoe tabaksproducten moeten 
worden gedefinieerd en in categorieën ingedeeld. De definities van tabaksproducten 
doen geen afbreuk aan de vaststelling van de systemen noch aan die van de hoogte 
van belasting die van toepassing zijn op de verschillende in deze artikelen genoemde 
groepen producten203. Bij de instelling van de interne markt (1 januari 1993) zijn 
pruimtabak en snuiftabak niet in de communautaire accijnswetgeving geprolongeerd, 
is de definitie van sigaretten aangepast, is de mogelijkheid gecreëerd tot het aanbren-
gen van een onderscheid in rooktabak tussen kerftabak (shagtabak) en andere rook-
tabak, en zijn de mogelijkheden tot instelling van een minimumaccijnstarief voor 
rooktabak uitgebreid. 

 
196.  Overweging 4 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
197.  Overweging 3 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
198.  Overweging 5 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
199. (Eerste) Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de belasting, andere 

dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten, nr. 72/464/EEG, PB nr. L 303, van 
31 december 1972. 

200. Tweede richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de belasting, andere 
dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten, nr. 79/32/EEG, PB 1979, nr. L 10, blz. 8, 
van 16 januari 1979. 

201.  Richtlijn 92/78/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 tot wijziging van de Richtlijnen 72/464/EEG 
en 79/32/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfa-
brikaten, PB nr. L 316 van 31 oktober 1992, blz. 5-7. 

202.  HvJ EG 19 oktober 2000, nr. C-216/98, EC vs. Griekenland (minimumkleinhandelsverkoopprijzen), 
Jur. 2000, blz. I-8921, r.o. 18. 

203. Artikel 2 lid 2 en lid 3 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
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De zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen bevatten reeksen algemene verplichte en 
facultatieve204 vrijstellingen205 en verlaagde tarieven206 alsmede lidstaatspecifieke fa-
cultatieve vrijstellingen207 en verlaagde tarieven208. Naast het feit dat sprake is van 
harmonisatie met minimumtarieven kunnen ook op grond hiervan forse tariefsver-
schillen tussen de lidstaten bestaan en voortbestaan. 

4.2.7 Aanvullende nationale accijnswetgeving 

De Accijnsrichtlijn schrijft voor, dat de heffing en invordering van de accijnzen plaats-
vindt volgens de eigen nationale heffings- en invorderingsprocedures van de betref-
fende lidstaten209. Ook op enkele andere onderdelen dan de heffing en de invordering 
wordt van de lidstaten verwacht dat zij de toepassing van de Accijnsrichtlijn met 
nationale wetgeving aanvullen. Dit geldt ook voor nationale accijnzen die de lidstaten 
willen handhaven en invoeren, waartoe de Accijnsrichtlijn ook vereisten stelt. Zoals in 
de inleiding is gezegd, heeft Nederland de Accijnsrichtlijn en haar zes uitvoerings-
richtlijnen geïmplementeerd in de Wet op de accijns (Wa) en in de Wet belastingen op 
milieugrondslag (Wbm). 

4.2.8 Douanerecht 

De accijnzen worden bij invoer geheven volgens de douanewetgeving. Het begrip dou-
anewetgeving is zeer ruim en omvat in de eerste plaats het Europese douanerecht, het 
in de lidstaten van de EG geldende douanerecht, dat uniform en vastgelegd in EG-
verordeningen die rechtstreekse werking hebben voor de lidstaten, belastingadmini-
straties en alle belanghebbende burgers. Het rechtskarakter van het douanerecht is 
economisch en politiek, het reguleren van goederenstromen, en bijkomstig fiscaal, het 
heffen van belasting. 

De communautaire douanewetgeving is in het hele douanegebied van de Gemeen-
schap op eenvormige wijze van toepassing en neergelegd in het CDW, de basisveror-
dening, en de Uitvoeringsverordening bij het CDW (UCDW). De communautaire doua-
newetgeving is in Nederland aangevuld met de Douanewet (DW), het Douanebesluit 

 
204. Artikel 27 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
205. Verplichte vrijstellingen: Artikel 27 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 14 

Richtlijn energiebelastingen. Facultatieve vrijstellingen: Artikelen 6, 10, 14 en 27 lid 2 Structuur-
richtlijn alcoholhoudende dranken. Artikelen 15, 16, 18 en 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. Ar-
tikel 11 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 

206.  Artikelen 4, 5, 9, 13, 18 en, 22 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikelen 7 lid 4, 9 lid 2, 
11 lid 4, 15 lid 3, 16, 17 en 19 Richtlijn energiebelastingen. 

207. Artikel 23 aanhef en lid 1 en lid 2, artikel 28 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 7 
lid 2 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 15 lid 1 onderdeel g en artikel 18 lid 7 tot en 
met lid 13 Richtlijn energiebelastingen. 

208.  Artikel 23 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 3 lid 3, en artikel 7 Tariefrichtlijn 
alcoholhoudende dranken. Artikelen 18 en bijlage II Richtlijn energiebelastingen. Artikel 3 lid 3 Ta-
riefrichtlijn tabaksproducten. Artikel 3 lid 2 Tariefrichtlijn sigaretten. 

209.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
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(DB) en de Douaneregeling (DR). Het begrip douanewetgeving is een verzamelnaam 
voor alle Europese en nationale regelgeving op douanegebied210. Het douanerecht is de 
totale regelgeving met betrekking tot grensoverschrijdend goederenverkeer. Het heeft 
een exclusieve Europeesrechtelijke grondslag en geeft regels voor de belastingen, 
waaronder de accijnzen, die bij invoer van goederen worden geheven en behoort 
daarmee in zoverre tot het belastingrecht. De gemeenschappelijke douanewetgeving 
bevat een keur aan specifieke douaneregelingen, in het bijzonder regelingen gericht 
op belastingvrije opslag en bewerking, alsmede op belastingvrij vervoer en gebruik 
van binnengebrachte goederen. 

Het douanerecht wordt ook voor niet-fiscale doeleinden gebruikt. Het omvat een 
breed scala van fiscale en niet-fiscale wetgeving, neergelegd in een verzameling natio-
naal, Europees, internationaal en supranationaal recht. Het fiscale douanerecht is de 
deelverzameling regelgeving die gericht is op het heffen van belasting bij grensover-
schrijdend goederenverkeer. Het niet-fiscale douanerecht is de deelverzameling regel-
geving met verstrekkende instrumenten van handelspolitieke, antithuismarkt-
beschermende en andere aard, zoals het toelaten van beperkte hoeveelheden goede-
ren op de binnenlandse markt (contingentering) en invoerverboden, het controleren 
van goederen in verband met veterinaire, fytosanitaire, gezondheids- of andere eisen 
en de drugsbestrijding211. Bij de belastingheffing aan de grens staat het verkrijgen van 
inkomsten voor de Gemeenschap niet voorop212. De Gemeenschap beoogt er in de 
eerste plaats grensoverschrijdende goederenstromen mee te beïnvloeden. De op-
brengst is bijkomstig, zij het wel van groot belang vanwege de financiering van de 
Gemeenschap. Sedert de krachtens het EG-verdrag in 1957 gevormde douane-unie is 
de heffing van in- en uitvoerrechten geen nationale aangelegenheid meer. Met de 
invoering van het CDW, per 1 januari 1994, een verordening, dus in al haar onderdelen 
verbindend en rechtstreeks toepasselijk213, is het douanerecht ook geen nationale 
wetgevende aangelegenheid meer. 

4.2.9 Accijnscomité 

De voor de uitvoering van de Accijnsrichtlijn en de bijbehorende zes specifieke uitvoe-
ringsrichtlijnen214 te nemen vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld over-
eenkomstig het Besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voor-
waarden voor de uitoefening van de aan de EC verleende uitvoeringsbevoegdheden215. 
De EC wordt daarin bijgestaan door het bij de Accijnsrichtlijn ingestelde Accijnscomi-

 
210.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 25. 
211. E.N. Punt en D.G. van Vliet, Inleiding tot het communautaire douanerecht, Deventer 2000, blz. 1. 
212.  Het is dan ook niet de minister van Financiën die over de tarieven gaat, maar de minister van 

Economische Zaken. 
213.  Artikel 253 CDW. 
214.  De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken, de Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken, de 

Richtlijn energiebelastingen, de Structuurrichtlijn tabaksproducten en de Tariefrichtlijn tabakspro-
ducten. 

215.  Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999, PB, nr. L 184 van 17 januari 1999, blz. 23-26. 
Overweging 34 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
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té216. Het Accijnscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt 
voorgezeten door een vertegenwoordiger van de EC. Het is belast met het opstellen 
van communautaire voorschriften die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen inzake accijnzen217. 

4.3 Formeel of materieel accijnsbegrip? 

‘Er bestaat nu eenmaal in de sfeer van de invoerrechten en de accijnzen een enigszins 
vriendelijker contact dan in de sfeer van de directe belastingen. Ik wil niet zeggen, dat 
de verhoudingen daar stroef zijn, maar waarschijnlijk door de andere aard van de mate-
rie is de verhouding tussen de belastingadministratie en de importeurs en degenen, die 
bij de accijnsheffing zijn betrokken, in het algemeen soepel en gemakkelijk’218 

 
DR. W.H. VAN DEN BERGE, 

staatssecretaris van Financiën, 16 april 1964 

4.3.1 Karakter en reikwijdte specifieke richtlijnen 

Zoals het gebruik van eenzelfde benaming voor een categorie belastingen met een-
zelfde karakter het voordeel heeft, dat belanghebbenden een beter inzicht in de wer-
king van de verschuldigde belasting verkrijgen en een juister beeld van de opbreng-
sten van de accijnzen – bijzondere verbruiksbelastingen – kan worden gevormd219, zo 
behoort dit uitgangspunt ook te gelden voor de accijnzen in EG-verband. De gebruikte 
formuleringen lopen per lidstaat uiteen, omdat in de meeste lidstaten niet het woord 
accijns de gangbare aanduiding is, maar de formulering bijzondere verbruiksbelasting. 
De inhoudelijke betekenis van deze begrippen zijn blijkens de Accijnsrichtlijn en de 
BTW-richtlijn hetzelfde. Door middel van het zorgvuldig gekozen gebruik in de diverse 
taalversies van de Accijnsrichtlijn en in artikel 401 van de BTW-richtlijn van de be-
grippen accijns, accijnzen, bijzondere verbruiksbelasting, bijzondere verbruiksbelastingen 
en andere indirecte belastingen, heeft de gemeenschapswetgever willen aangeven dat 
het karakter van de betreffende belasting van geval tot geval aan de hand van de feite-
lijke omstandigheden dient te worden vastgesteld, waarmee een overal binnen de 
Gemeenschap eenduidig toepasbaar communautair begrip is gecreëerd.  

De inhoud van deze begrippen zijn in de lidstaten veelal historisch bepaald. In het 
spraakgebruik en in het economisch verkeer zijn zij naar een eenduidige betekenis 
toegegroeid. De begrippen accijns en bijzondere verbruiksbelasting geven in elk con-
creet geval de economische werkelijkheid weer en zijn niet afhankelijk van de per 
lidstaat verschillende – niet-geharmoniseerde – nationale stelsels van bestuurs- en 

 
216.  Artikel 24 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 27 Richtlijn energiebelastingen. 
217.  Overweging 20 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 24 Accijnsrichtlijn. 
218.  Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1662 lk. 
219.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 16. 
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civielrecht220. Met VAN THIEL (1989) moet dus worden vastgesteld dat van een ‘histori-
sche toevalligheid’ van het gebruik van het begrip accijns in het geheel geen sprake 
is221. 

Artikel 1 van de Accijnsrichtlijn bevat in de Duitse taalversie: ‘die Verbrauchsteuern 
und die anderen indirekten Steuern, die unmittelbar oder mittelbar auf den Verbrauch 
von Waren erhoben werden’, in de Deense taalversie: ‘varer, der pålægges punktafgif-
ter og andre indirekte skatter, der direkte eller indirekte pålægges forbruget af disse 
varer’, in de Engelse taalversie: ‘products subject to excise duties and other indirect 
taxes which are levied directly or indirectly on the consumption of such products, in 
de Spaanse taalversie: ‘productos objeto de impuestos especiales y de otros impuestos 
indirectos que gravan directa o indirectamente el consumo de dichos productos’, in de 
Franse taalversie: ‘produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant 
directement ou indirectement la consommation de ces produits’, in de Italiaanse taal-
versie: ‘prodotti sottoposti alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, diretta-
mente o indirettamente, sul consumo di questi prodotti’, in de Nederlandse taalversie: 
‘producten onderworpen aan accijnzen en andere indirecte belastingen die direct of 
indirect worden geheven op het verbruik van die producten’, en in de Portugese taal-
versie: ‘produtos sujeitos a impostos especiais de consumo e outros impostos indirec-
tos que incidem directa ou indirectamente sobre o consumo desses produtos’. Artikel 
401 BTW-richtlijn bevat in de Duitse taalversie: ‘verbrauchsteuerpflichtigen Waren’ en 
‘Verbrauchsteuern’, in de Deense taalversie: ‘punktafgiftspligtige varer’ en ‘punktafgif-
ter’, in de Engelse taalversie: ‘products subject to excise duty’ en ‘excise duties’, in de 
Spaanse taalversie: ‘productos sujetos a impuestos especiales’ en ‘impuestos especia-
les’, in de Franse taalversie: ‘produits soumis à accise’ en ‘d’accises’, in de Italiaanse 
taalversie: ‘prodotti soggetti ad accise’ en ‘accise’, in de Nederlandse taalversie: ‘aan 
accijns onderworpen produkten’ en ‘accijnzen’, en in de Portugese taalversie: ‘produ-
tos sujeitos a impostas especiais sobre o consumo’ en ‘impostos (…) consumos especi-
ais’. 

Het gebruik van deze verschillende termen wijst er duidelijk op, dat de kwalificatie 
van een belastingregeling niet afhankelijk kan worden gesteld van benamingen of van 
nationale criteria. De reden daarvoor is duidelijk en kan worden gevonden in de doel-
stellingen van het stelsel: de accijnzen zijn belastingen waarvan de kenmerken op 
gemeenschapsniveau zijn geharmoniseerd en waarvan een deel van de opbrengst 
bijdraagt in de financiering van de Gemeenschap. Zoals in hoofdstuk 2 is geconclu-
deerd zijn die kenmerken: selectieve heffing ter zake van het verbruik en afwenteling 
op de uiteindelijke verbruiker, naar de hoeveelheid product of gewicht en eenmalig in 
de keten. Zij moeten in gemeenschapsrechtelijke zin worden verstaan222. Zou dit an-

 
220.  Vgl. Kamerstukken II 1992-1993, 22 712 nr. 3, § 2.3 voor het communautaire begrip ‘intracommu-

nautaire verwerving’ in de BTW. 
221.  S. van Thiel, De BVP is verenigbaar met het Europese recht, althans voorlopig!, WFR 1989/930. 
222.  Hetzelfde geldt voor het Europese BTW-systeem, waarbij het, in relatie met een met de BTW cumu-

lerende belastingregeling, de vraag is of het bestaan of de werking van dit systeem als algemene 
verbruiksbelasting, strikt evenredig aan de prijs van goederen en diensten ongeacht het aantal 
transacties, met aftrek van voorbelasting, in gevaar wordt gebracht. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 
252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux de La 
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ders zijn, dan is de eenvormige toepassing van deze bepalingen in alle lidstaten niet 
gewaarborgd. Een lidstaat zou een belastingregeling dan immers slechts tot accijns 
behoeven te bestempelen of de term accijns juist uit de weg gaan door de belastingre-
geling dan deze of gene naam te geven om bepaalde gevolgen te doen intreden of te 
vermijden, zoals bijvoorbeeld het buiten het in artikel 401 BTW-richtlijn gefor-
muleerde verbod (heffingen mogen niet het karakter van omzetbelasting bezitten) 
doen vallen van de regeling. De formulering accijns in de Accijnsrichtlijn en in artikel 
401 BTW-richtlijn kan niet worden geacht op elke belasting betrekking te hebben die 
het nationale recht van een lidstaat Staat als zodanig kwalificeert.  

De verenigbaarheid van een belasting met het gemeenschapsrecht is volgens het 
HvJ EG niet afhankelijk van zijn benaming, noch van een nationale wetgevingspro-
cedure via welke zij in het nationale recht is ingevoerd, doch geheel en al van zijn 
objectieve kenmerken. De redenen van invoering van een nationale belasting naar het 
nationale recht van de betreffende lidstaat, de omstandigheden waaronder die belas-
ting is ingevoerd of dat nationale uitvoeringsbepalingen die in eerste aanleg zijn be-
doeld voor de BTW of de communautaire accijnzen tevens worden benut om de natio-
nale belasting tot uitvoering te brengen, zijn van geen belang voor de bepaling van het 
karakter daarvan. Evenals de Hoge Raad in zijn SPEELKAARTENACCIJNS-arrest (1926)223, 
acht ook het HvJ EG in het WISSELINK-ABEMIJ-arrest (1989) het karakter van een belas-
tingregeling beslissend224. De door het nationale recht aan een belastingregeling gege-
ven benaming is op zich niet doorslaggevend bij de beoordeling of een betrokken 
belasting een accijns is, aldus het HvJ EG in zijn arrest-LINDFORS (2004)225. 

 
Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 15. Conclusie A-G 
MANCINI 15 december 1987 voor HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur 
Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelau-
tomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 5-6. HvJ EG 27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, 
in receivership vs. Caisse de Compensation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et 
du Commerce (Organic), Jur. 1985, blz. 3759, r.o. 14 en 16. HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, 
Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, r.o. 18. Conclusie A-G MISCHO van 27 april 
1989 voor HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, 
blz. 2671, r.o. 54. HvJ EG 7 mei 1992, nr. C-347/90, Aldo Bozzi vs. Cassa di Previdenza ed Assistenza 
a Favore degli Avvocati ed Procuratori, Jur. 1992, blz. I-2947, r.o. 9. HvJ EG 16 december 1992, nr. 
C-208/91, Raymond Beaulande vs. Directeur des services fiscaux de Nantes, Jur. 1992, blz. I-6709, 
r.o. 12. HvJ EG 17 september 1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, 
Jur. 1997, blz. I-5053, r.o. 13. Zo wordt bijvoorbeeld de draagwijdte van artikel 401 BTW-richtlijn 
(tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn) bepaald naar de functie van deze bepaling in het 
kader van het geharmoniseerde stelsel van omzetbelasting, dat de vorm heeft van een belasting 
over toegevoegde waarde. Artikel 33 Zesde richtlijn heeft ten doel te beletten dat de werking van 
het gemeenschappelijke BTW-stelsel in gevaar wordt gebracht. 

223.  HR 14 juni 1926, Weekblad voor het Recht, nr. 11.556, Weekblad der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen 1926, nr. 2837. 

224.  HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, 
r.o. 10. Conclusie A-G MISCHO van 27 april 1989 voor HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wis-
selink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, r.o. 10. 

225.  HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-365/02, Marie Lindfors vs. Finse motorrijtuigenbelastingautoriteit (onder-
worpenheid aan autovero (Finse motorrijtuigenbelasting, een eenmalige, op basis van de belastbare 
waarde berekende belasting, die vóór de registratie of ingebruikneming van een personenauto of 
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Het begrip accijns kan dus slechts die accijnzen of bijzondere verbruiksbelastingen 
omvatten, welke door het gemeenschapsrecht wegens hun intrinsieke karakter als 
zodanig worden aangemerkt226. Wat dit criterium betreft maakt de gemeenschapswet-
gever het er niet makkelijker op. De accijnzen die zijn uitgewerkt in de Richtlijn ener-
giebelastingen, welke de Structuurrichtlijn minerale oliën ‘betreffende de harmonisa-
tie van de structuur van de acc•ns van minerale oliën’ en de Tariefrichtlijn minerale 
oliën ‘betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven voor minerale oli-
en’ op 1 januari 2004 heeft vervangen, worden consequent aangeduid als belastingen. 
De accijnzen van minerale oliën zijn daarmee belastingen op minerale oliën gewor-
den, tezamen met andere energieproducten en elektriciteit, hoewel diverse voorstuk-
ken in de twaalfjarige ontstaansgeschiedenis van de Richtlijn energiebelastingen mel-
ding maken van accijnzen van energieproducten en van wijziging in de opsomming 
van de heffingsobjecten van de Accijnsrichtlijn van het element minerale oliën in: 
energieproducten en elektriciteit227. De EC spreekt in haar evaluatie (2006) van de dero-
gaties in de Richtlijn energiebelastingen over ‘de voordelen van harmonisatie van de 
accijns op energieproducten en elektriciteit’228. De gemeenschapswetgever heeft toch 
voor enige helderheid gezorgd. Ingevolge de Verordening administratieve samenwer-
king (2004) wordt onder accijnzen verstaan: de onder de Accijnsrichtlijn vallende 
belastingen, inclusief de belastingen op energieproducten en elektriciteit uit hoofde 
van de Richtlijn energiebelastingen229. Niettemin worden de accijnzen van energiepro-
ducten en elektriciteit in de Richtlijn energiebelastingen aangeduid als belastingen en 
niet als accijnzen. Opmerkelijk is, dat de accijnzen van minerale oliën met de komst 
van de Richtlijn energiebelastingen plotseling geen accijnzen meer zijn. Aan het eerste 
van de zeven toetsingscriteria wordt niet voldaan.  

4.3.2 Aanvullende nationale accijnswetgeving 

Zoals gezegd, hangt het van de kwalificatie van een belasting als belasting met het 
karakter van accijns af, of die belasting valt onder het accijnsregime van de Accijns-
richtlijn. De belastingen van energieproducten en elektriciteit die zijn geregeld in de 
Richtlijn energiebelastingen kwalificeren zich aldus ook als accijnzen. Zij zijn te kwali-
ficeren als accijnzen, omdat zij selectief zijn, ter zake van het verbruik worden gehe-
ven, de maatstaf van heffing aan de hoeveelheid product of gewicht is gerelateerd en 
zij eenmalig ter zake van verbruik in de keten worden geheven. De aansluiting van de 
Richtlijn energiebelastingen op de Accijnsrichtlijn is de bepaling, dat onder de begrip-

 
voertuigen van andere categorieën moet worden voldaan; over de autovero wordt bovendien 
krachtens de arvonlisäverolaki BTW geheven) bij overbrenging van verblijfplaats naar Finland), PB 
C 323 van 21 december 2002, Jur. 2004, blz. I-7183, r.o. 24. 

226.  Zo ook: Conclusie A-G MISCHO van 27 april 1989 voor HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, 
Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, r.o. 42-43. 

227.  COM(94) 127. COM(95) 172 definitief. 
228.  COM(2006) 342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de derogaties 

in bijlage II en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 30 juni 
2006, § 2.2.4. 

229.  Artikel 2 lid 19 Verordening administratieve samenwerking. 
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pen minerale oliën en accijnzen in de Accijnsrichtlijn tevens moeten worden verstaan 
energieproducten, elektriciteit en nationale indirecte belastingen op energieproducten 
en elektriciteit230, en dat de werkingssfeer van de Accijnsrichtlijn is uitgebreid met 
energieproducten en elektriciteit231. 

Volgens de EC (2004) zijn accijnzen ‘een belasting op het verbruik van goederen zo-
als alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en minerale oliën’232. Het woord ‘zoals’ 
geeft aan dat er naast de communautaire accijnzen ook nog andere accijnzen bestaan, 
zoals die van energieproducten en elektriciteit alsmede nationale accijnzen op andere 
grondslagen dan alcohol-, energie- en tabaksproducten, zodat ook de EC het materiële 
accijnsbegrip tot uitgangspunt neemt.  

In de procedure voor het HvJ EG die heeft geleid tot het WISSELINK-ABEMIJ-arrest 
(1989), hebben de EC en de Engelse en de Nederlandse regeringen ook het materiële 
accijnsbegrip gehanteerd. Alle bijzondere verbruiksbelastingen, ook die op duurzame 
consumptiegoederen, zijn te kwalificeren als accijnzen, omdat zij selectief zijn, omdat 
zij ter zake van het verbruik ervan worden geheven, omdat de maatstaf van heffing 
niet aan de omzet maar aan de hoeveelheid product of gewicht is gerelateerd en om-
dat zij eenmalig in de keten geheven worden233. Kortom: ook de gemeenschapswetge-
ver huldigt het materiële accijnsbegrip, dat het karakter, de eigenschappen, de wer-
king en de economische effecten bepalend acht, welke factoren in de eerste plaats 
nuttig zijn voor een goed inzicht in de belastingheffing en verder noodzakelijk zijn om 
belastingregelingen te toetsen aan het fiscaal discriminatieverbod, het bestemmings-
landbeginsel en de voorwaarden van de Accijnsrichtlijn waaronder nationale accijns-
heffing kan plaatsvinden234. 

Het begrip accijns vindt zijn basis in het gemeenschappelijk accijnsregime van de 
Accijnsrichtlijn dat op communautair niveau van toepassing is op alcohol-, energie- en 
tabaksproducten235. Van deze goederen mogen ook nationale accijnzen met specifieke 
doeleinden worden geheven, mits daarbij de communautaire voorschriften voor de 
accijnzen en de BTW wat betreft de vaststelling van de maatstaf van heffing en de 
berekening, de verschuldigdheid en de controle in acht worden genomen. Van andere 
dan deze goederen en van diensten mogen ook nationale accijnzen worden geheven, 
mits deze in het handelsverkeer tussen de lidstaten geen aanleiding geven tot formali-
teiten die verband houden met het overschrijden van een grens, en mits deze het 
goederen- en dienstenverkeer niet op eenzelfde wijze treffen als de BTW dat doet236. 

 
230.  Artikel 3 Richtlijn energiebelastingen jo. artikel 3 Accijnsrichtlijn. 
231.  Overweging 33 considerans van de Richtlijn energiebelastingen. 
232.  Evaluatieverslag EC 2004, nr. 1. 
233.  HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, 

r.o. 20. Conclusie A-G MISCHO van 27 april 1989 voor HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wis-
selink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, r.o. 39-40. S. van Thiel, De BVP is verenigbaar 
met het Europese recht, althans voorlopig!, WFR 1989/930. 

234.  Artikel 3 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
235.  Artikel 3 Accijnsrichtlijn en artikel 3 Richtlijn energiebelastingen. 
236.  HvJ EG 27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, in receivership vs. Caisse de Compen-

sation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce (Organic), Jur. 1985, 
blz. 3759, r.o. 16. 
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Artikel 401 BTW-richtlijn is er immers op gericht te beletten dat de werking van het 
gemeenschappelijk BTW-stelsel in gevaar wordt gebracht door nationale fiscale maat-
regelen. Zoals gezegd, moeten de eigenschappen van de accijnzen in gemeenschaps-
rechtelijke zin worden verstaan237. Het stelsel van de Accijnsrichtlijn in zijn geheel 
heeft een gemeenschappelijk karakter238. Uit het in de Accijnsrichtlijn geregelde com-
munautaire accijnsregime kan met zekerheid worden afgeleid welke kenmerken een 
communautaire accijns moet bezitten.  

4.4 Belastingplichtige  

‘(...) en ook hierin is deze aanprijzing voor de Indirecte Belastingen gelegen, in ieder 
Land waar de behoeften van den Staat niet toelaten zich tot weinige en geringe imposi-
tien te bepalen, dat de betaling ongevoelig, ja dikwijls bijna onwetend geschiedt’239 

 
MR. JEAN HENRI APPELIUS, 

Staatsraad en Directeur-Generaal der Indirecte Belastingen, 7 juni 1816 

 
237.  Hetzelfde geldt voor het Europese BTW-systeem, waarbij het, in relatie met een met de BTW cumu-

lerende belastingregeling, de vraag is of het bestaan of de werking van dit systeem als algemene 
verbruiksbelasting, strikt evenredig aan de prijs van goederen en diensten ongeacht het aantal 
transacties, met aftrek van voorbelasting, in gevaar wordt gebracht. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 
252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux de La 
Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 15. Conclusie A-G 
MANCINI 15 december 1987 voor HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur 
Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelau-
tomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 5-6. HvJ EG 27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, 
in receivership vs. Caisse de Compensation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et 
du Commerce (Organic), Jur. 1985, blz. 3759, r.o. 14 en 16. HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, 
Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, r.o. 18. Conclusie A-G MISCHO van 27 april 
1989 voor HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, 
blz. 2671, r.o. 54. HvJ EG 7 mei 1992, nr. C-347/90, Aldo Bozzi vs. Cassa di Previdenza ed Assistenza 
a Favore degli Avvocati ed Procuratori, Jur. 1992, blz. I-2947, r.o. 9. HvJ EG 16 december 1992, nr. 
C-208/91, Raymond Beaulande vs. Directeur des services fiscaux de Nantes, Jur. 1992, blz. I-6709, 
r.o. 12. HvJ EG 17 september 1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, 
Jur. 1997, blz. I-5053, r.o. 13. Zo wordt bijvoorbeeld de draagwijdte van artikel 401 BTW-richtlijn 
(tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn) bepaald naar de functie van deze bepaling in het 
kader van het geharmoniseerde stelsel van omzetbelasting, dat de vorm heeft van een belasting 
over toegevoegde waarde. Artikel 401 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-
richtlijn) heeft ten doel te beletten dat de werking van het gemeenschappelijke BTW-stelsel in ge-
vaar wordt gebracht. 

238.  Vgl. Conclusie A-G Rozès van 16 december 1981 voor HvJ EG 5 mei 1982, nr. 15/81, Gaston Schul 
Douane Expediteur BV (Gaston Schul I) vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Roosendaal, 
Jur. 1982, blz. 1437-1441. 

239.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. 
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4.4.1 Heffing en invordering nationale aangelegenheid 

De gemeenschapswetgever heeft zich volgens het HvJ EG in het arrest-VAN DE WATER 
(2001) bij het ontwerpen van de Accijnsrichtlijn en volgens de EC in haar verslag 
(2004) over de werking van de artikelen 7 tot en met 10 van de Accijnsrichtlijn niet 
bijster druk gemaakt over de vraag wie de belastingplichtige is240. De Accijnsrichtlijn 
wijst niet steeds de persoon aan die de verschuldigde accijns moet voldoen of de ver-
eiste formaliteiten moet vervullen. De formulering ‘al naargelang het geval’ verschaft 
de lidstaten weinig houvast om te bepalen of de accijns door de afzender, de geadres-
seerde, de vervoerder of een andere persoon moet worden voldaan241. De invulling van 
het begrip belastingplichtige wordt in beginsel aan de lidstaten overgelaten. De wijze 
van heffing en de invordering is door de gemeenschapswetgever niet geharmoniseerd, 
maar vinden volgens de Accijnsrichtlijn plaats op de door elke lidstaat zelf vast-
gestelde wijze, waarbij de lidstaten met toepassing van het neutraliteitsbeginsel de-
zelfde heffings- en invorderingsprocedure toepassen op zowel nationale goederen en 
diensten als op uit andere lidstaten afkomstige goederen en diensten242. Het HvJ EG 
laat er geen misverstand over bestaan dat de wijze van heffing en inning van de ac-
cijns een nationale aangelegenheid is243. De optredende verschillen en problemen 
tussen de lidstaten heeft de gemeenschapswetgever kennelijk voor lief genomen. De 
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de voldoening van belastingen moet plaatsvinden 
binnen de contouren die het HvJ EG heeft vastgesteld in het arrest-FEDERATION OF 

TECHNOLOGICAL INDUSTRIES (2006)244. 
De EC heeft vastgesteld, dat ondernemers en ingezetenen moeite hebben met de 

regels omtrent het aanwijzen van de belastingplichtige en degene die de accijns ver-
schuldigd is. Een groot aantal heeft aangegeven het wenselijk te achten dat de gea-
dresseerde van de accijnsgoederen als belastingplichtige wordt aangemerkt. Omdat de 
actuele situatie binnen een interne markt een onwenselijke situatie is, heeft zij voor-
stellen gedaan de belastingplichtige beter te benoemen en de procedures betreffende 
de verschuldigdheid van de accijns in de lidstaat van bestemming te vereenvoudigen: 
in de plannen is de geadresseerde als belastingplichtige de accijns verschuldigd en 

 
240.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 

2001/204, r.o. 25-42. Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 
2004, 12-13. 

241.  Artikel 7 lid 3 en lid 5 Accijnsrichtlijn. 
242. Overweging 9 considerans en artikel 6 lid 2 en artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 22 november 

2001, nr. C-80/01, Michel Sarl vs. Recettes des douanes, Jur. 2001, blz. I-09141, r.o. 19. HvJ EG 5 april 
2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, 
r.o. 40-41. 

243. HvJ EG 28 juni 1978, nr. 1/78, Patrick Christopher Kenny vs. Insurance Officer, Jur. 1978, blz. 1489, 
r.o. 18. HvJ EG 22 november 2001, nr. C-80/01, Michel Sarl vs. Recettes des douanes, Jur. 2001, 
blz. I-09141, r.o. 23 en 25. 

244.  HvJ EG 11 mei 2006, nr. C-384/04, Commissioners of Customs & Excise, Attorney General vs. Fede-
ration of Technological Industries e.a. (nationale maatregelen ter bestrijding van fraude – hoofdelij-
ke aansprakelijkheid voor voldoening BTW – stellen van zekerheid voor door andere ondernemer 
verschuldigde BTW), Jur. 2006, blz. I-4191. 
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voldoet hij de formaliteiten in de lidstaat van bestemming; ingeval van verkopen op 
afstand is de buitenlandse verkoper als belastingplichtige (of plaatsvervangend zijn 
fiscaal vertegenwoordiger) de accijns verschuldigd, waarbij geen gebruik behoeft te 
worden gemaakt van het vereenvoudigd accijnsgeleidedocument (VGD)245. 

4.4.2 Belastingplichtige volgens de Accijnsrichtlijn 

De Accijnsrichtlijn gaat er in zijn algemeenheid vanuit dat de accijns moet worden 
voldaan door degene die de goederen in het vrije verkeer van de Gemeenschap brengt. 
Voor slechts enkele specifieke gevallen bepalen de Accijnsrichtlijn en de Richtlijn 
energiebelastingen door wie de accijns verschuldigd is, namelijk door een ieder die: 
(1) de levering van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen verricht, (2) voor 
levering bestemde accijnsgoederen voorhanden heeft, (3) de geadresseerde is van 
accijnsgoederen welke zijn bestemd voor verbruik in een andere lidstaat dan die 
waarin zij zijn uitgeslagen voor verbruik246, (4) voor handelsdoeleinden accijnsgoede-
ren voorhanden heeft in een andere lidstaat dan die waarin de producten tot verbruik 
zijn uitgeslagen247, (5) zekerheid heeft gesteld voor de betaling van de accijns wanneer 
tijdens het intracommunautaire verkeer van accijnsgoederen een onregelmatigheid of 
overtreding is begaan248, (6) distributeur of herdistributeur van energieproducten is, 
(7) geregistreerd is met het doel energieproducten af te nemen in een lidstaat waar de 
distributeur of herdistributeur niet is gevestigd, of (8) geregistreerd is met betrekking 
tot kolen, cokes en bruinkool249. 

Hoofdregel in dit verband is dat de accijns wordt geheven van de vergunning-
houder van het belastingentrepot, ter zake van de uitslag of invoer. Bij vervoer tussen 
belastingentrepots blijft de vergunninghouder belastingplichtig totdat administratief 
is aangetoond dat de geadresseerde de goederen heeft ontvangen. Ook als de vergun-
ning inmiddels op naam van een ander is gesteld, blijft de vorige vergunninghouder 
aansprakelijk voor de accijns van de goederen die zijn uitgeslagen gedurende de peri-
ode waarin de vergunning voor het belastingentrepot op zijn naam stond. 

Met betrekking tot halfzware olie, gasolie en LPG, wordt de EB geheven van degene 
die ter zake accijns verschuldigd is of zou zijn, indien van deze energieproducten ac-
cijns zou worden geheven250. De belastingplichtige in deze gevallen is degene die ter 
zake accijns verschuldigd is of zou zijn. Dit vloeit voort uit de keuze die is gemaakt om 
voor de onderhavige energieproducten de heffingssystematiek van de Wa te volgen. 
Dientengevolge is – afgezien van in de Wa voorziene bijzondere gevallen van belas-
tingplicht – de belastingplichtige de vergunninghouder van het belastingentrepot. In 
dit verband valt te denken aan raffinaderijen en handelaren in minerale oliën. 

 
245.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004.  
246. Artikel 7 lid 3 en artikel 9 lid 1 tweede alinea Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelas-

tingen. 
247. Artikel 9 lid 1 tweede alinea Accijnsrichtlijn. 
248. Artikel 20 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
249.  Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
250.  Artikel 53 lid 1 Wbm. 
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Indien LPG is bestemd voor ander verbruik dan voor het aandrijven van mo-
torrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen, geldt voor de accijns het nihiltarief251. 
Daarom is bepaald, dat ook degene die ter zake accijns verschuldigd zou zijn, belas-
tingplichtig is voor de EB, indien van die brandstoffen accijns zou worden geheven252. 
In dit geval is gewoon sprake van uitslag, maar dit leidt als gevolg van het nihiltarief 
niet tot het daadwerkelijk verschuldigd worden van accijns. 

4.4.3 Belastingplichtige volgens de Richtlijn energiebelastingen 

Voor de toepassing van de bepalingen omtrent het belastbaar feit van de Accijnsricht-
lijn253 en de Richtlijn energiebelastingen worden elektriciteit en aardgas aan accijns 
onderworpen en wordt de accijns verschuldigd door de distributeur of herdistributeur 
op het tijdstip van levering. Een entiteit die voor eigen gebruik elektriciteit produ-
ceert, wordt beschouwd als distributeur. Wanneer de levering tot verbruik plaatsvindt 
in een lidstaat waar de distributeur of herdistributeur niet is gevestigd, wordt de be-
lasting van de lidstaten van levering verschuldigd door een bedrijf dat op het tijdstip 
van levering in de lidstaat van levering daartoe geregistreerd moet zijn. Mutatis mu-
tandis geldt hetzelfde voor kolen, cokes en bruinkool254. De accijns hiervan wordt 
verschuldigd door het bedrijf dat door de betrokken fiscale autoriteit voor dat doel is 
geregistreerd op het tijdstip van de levering. De betreffende fiscale autoriteit kan de 
producent, de handelaar, de importeur of een fiscaal vertegenwoordiger toestaan in de 
plaats te treden van het geregistreerde bedrijf voor de op dat bedrijf rustende fiscale 
verplichtingen. De accijns wordt in alle gevallen geheven en ingevorderd volgens de 
procedure van de betreffende lidstaat255. 

4.4.4 Belastingplichtige naar nationaal recht 

De belastingplicht is naar nationaal recht hier te lande nauwkeurig maar verbrokkeld 
geregeld. De accijnzen geregeld in de Wa (dat zijn de accijnzen van bier, wijn, tussen-
producten, gedistilleerde dranken, minerale oliën en tabaksproducten) worden gehe-
ven van: (1) de vergunninghouder van het belastingentrepot256, (2) degene die accijns-
goederen invoert257, (3) de vergunninghouder van het belastingentrepot van waaruit 
accijnsgoederen zijn uitgeslagen in opdracht van de vergunninghouder van een ander 
belastingentrepot voor dezelfde soort accijnsgoederen258, (4) de vergunninghouder van 
het geregistreerd bedrijf (GB) of van het niet-geregistreerd bedrijf (NGB) dat een ac-
cijnsgoed ontvangt dat is overgebracht vanuit een belastingentrepot (deze ontvangst 
wordt als uitslag aangemerkt), (5) de fiscaal vertegenwoordiger van de vergunning-

 
251.  Op basis van artikel 27 lid 4 Wa. 
252.  Artikel 53 lid 1 Wbm. 
253.  Artikel 5 en artikel 6 Accijnsrichtlijn. 
254.  Artikel 21 lid 5 vierde en slotalinea Richtlijn Energiebelastingen. 
255.  Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
256.  Artikel 51 lid 1 Wa. 
257.  Artikel 3 en artikel 62 Wa. 
258.  Artikel 51 lid 2 Wa. 
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houder van een belastingentrepot van waaruit een accijnsgoed is overgebracht naar 
die fiscaal vertegenwoordiger die dat accijnsgoed ontvangt (deze ontvangst wordt als 
uitslag aangemerkt)259, (6) de ondernemer die voor handelsdoeleinden voorhanden 
heeft, levert en/of in het kader van zijn onderneming voor eigen verbruik aanwendt 
een accijnsgoed dat in een andere lidstaat is uitgeslagen en/of is ingevoerd en waarvan 
in Nederland de accijns niet is geheven (dit voorhanden hebben, leveren en/of aan-
wenden wordt als uitslag aangemerkt), (7) het publiekrechtelijke lichaam dat voor 
handelsdoeleinden voorhanden heeft, levert en/of het in het kader van het publiek-
rechtelijke lichaam voor eigen verbruik aanwendt, een accijnsgoed dat in een andere 
lidstaat is uitgeslagen en/of is ingevoerd en waarvan in Nederland de accijns niet is ge-
heven (dit voorhanden hebben, leveren en/of aanwenden worden als uitslag aange-
merkt)260, (8) de natuurlijke persoon die een accijnsgoed voorhanden heeft voor ande-
re doeleinden dan voor persoonlijk verbruik dat in een andere lidstaat is uitgeslagen 
dan wel ingevoerd (dat wil zeggen waarvoor in die andere lidstaat reeds accijns is 
voldaan) en waarvan in Nederland de accijns niet is geheven (dit voorhanden hebben 
wordt als uitslag aangemerkt)261, (9) degene voor wiens rekening de minerale oliën 
worden vervoerd of degene die de minerale oliën verkrijgt die in een andere lidstaat 
zijn uitgeslagen of ingevoerd en waarvan in Nederland de accijns niet is geheven, 
indien deze goederen op een atypische wijze worden vervoerd door een natuurlijke 
persoon, anders dan als ondernemer, of voor diens rekening (dit vervoer en/of deze 
verkrijging worden als uitslag aangemerkt)262, (10) de fiscaal vertegenwoordiger van 
de verkoper die een accijnsgoed levert dat direct of indirect door of voor rekening van 
die verkoper vanuit een andere lidstaat naar Nederland wordt verzonden of vervoerd 
(deze levering wordt als uitslag aangemerkt)263, (11) degene die een accijnsgoed ver-
vaardigt en/of degene die het accijnsgoed voorhanden heeft buiten een belas-
tingentrepot die voor dat soort accijnsgoed als zodanig is aangewezen (dit vervaardi-
gen of voorhanden hebben wordt als uitslag aangemerkt)264, of van (12) de natuurlijke 
persoon of de rechtspersoon die zekerheid heeft gesteld op grond van de wettelijke 
bepalingen van de lidstaat van waaruit de accijnsgoederen worden overgebracht265 
ingeval van onttrekking van accijnsgoederen aan schorsing van accijns als gevolg van 
een onregelmatigheid of een overtreding in Nederland tijdens het intracommunautai-
re vervoer onder schorsing van de accijns via Nederland of met bestemming Neder-
land (deze onttrekking wordt als uitslag aangemerkt)266.  

De belastingplicht is in de Wbm verschillend geregeld naargelang het betreffende 
energieproduct al dan niet is aangemerkt als minerale olie krachtens de Wa267. Aardgas 
wordt aangemerkt als minerale olie indien het de bestemming van motorbrandstof 

 
259.  Artikel 2a lid 1 Wa. Artikel 51a onderdeel a Wa. 
260.  Artikel 2b lid 1 Wa. Artikel 51a onderdeel b Wa. 
261.  Artikel 2c lid 2 Wa. Artikel 51a onderdeel c Wa. 
262.  Artikel 2d lid 1 Wa. Artikel 51a onderdeel d Wa. 
263.  Artikel 2e lid 1 Wa. Artikel 51a onderdeel e Wa. 
264.  Artikel 2f Wa. Artikel 51a onderdeel f Wa. 
265.  Als bedoeld in artikel 86a lid 1 Wa. 
266.  Artikel 2h Wa. Artikel 51a onderdeel g Wa. 
267.  Artikel 49 lid 1 Wbm. Artikel 25 Wa. 
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krijgt of als additief of vulstof daarvoor dient268. De accijnzen die geregeld zijn in de 
Wbm (dat zijn de accijnzen van aardgas, elektriciteit, minerale oliën en kolen269) wor-
den geheven van: (1) degene die accijns verschuldigd is of zou zijn, indien van half-
zware olie, gasolie of LPG op basis van de Wa accijns zou worden geheven, (2) degene 
die de levering van energieproducten via het distributienet en via een aansluiting aan 
de verbruiker verricht270, (3) de verbruiker van het aardgas of de elektriciteit in geval 
van aardgas of elektriciteit op andere wijze zijn verkregen dan door een levering via 
een aansluiting271, (4) degene die halfzware olie, gasolie of LPG voor andere doeleinden 
dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen ge-
bruikt272, (5) de verbruiker van aardgas of elektriciteit wanneer de leverancier niet in 
Nederland is gevestigd noch een vaste inrichting of een fiscaal vertegenwoordiger 
heeft273, of van (6) degene die kolen aflevert of verbruikt274. 

4.4.5 Belastingplichtige bij invoer 

Een ieder die in de Gemeenschap woont of is gevestigd en in staat is om accijns-
goederen aan te brengen of te doen aanbrengen en alle bescheiden kan overleggen die 
daartoe vereist zijn, kan een douaneaangifte doen voor plaatsing van accijnsgoederen 
onder een douaneregeling. Daarbij is niet vereist dat de aangever in een bepaalde 
rechtsverhouding tot de goederen staat. Het doen van aangifte is ook niet voorbehou-
den aan de juridische of economische eigenaar van de goederen275. 

Bij het doen van aangifte zijn van belang: (1) de aangever, de persoon in wiens 
naam de aangifte wordt gedaan276, en (2) het subject van de regeling, de persoon voor 
wiens rekening de aangifte worden gedaan277. Tenzij gebruikt wordt gemaakt van de 
mogelijkheid van vertegenwoordiging278, zijn de aangever en het subject van de rege-
ling dezelfde persoon. Niet alleen kan een ieder aangifte doen, een ieder kan zich bo-

 
268.  Vgl. Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 10, blz. 7. 
269.  Conform de Richtlijn energiebelastingen moeten gassen die dezelfde functie hebben als aardgas op 

gelijke wijze in de heffing worden betrokken. In de EB waren tot 1 januari 2008 voor een aantal van 
deze gassen, te weten voor hoogovengas, cokesovengas, kolengas, gas dat vrijkomt in een kolenver-
gasser, raffinaderijgas en chemisch restgas (tezamen aangeduid onder de verzamelnaam ‘overige 
gassen’), afzonderlijke tarieven van kracht. Deze afzonderlijke tarieven zijn geschrapt, waardoor 
voor deze overige gassen de tarieven van aardgas van kracht zijn worden. Deze gassen worden met 
name ingezet voor de productie van andere producten in de eigen inrichting of omdat zij dienen als 
inputbrandstof voor installaties die elektriciteit opwekken, waarvoor een vrijstelling geldt. Daarom 
zijn ze veelal onbelast. Kamerstukken II 2006–2007, 30 887, nr. 3, blz. 2-3. 

270.  Artikel 53 lid 1 en lid 2 Wbm. 
271.  Als bedoeld in artikel 50 lid 1 Wbm. 
272.  Artikel 54 Wbm. 
273.  Artikel 50 jo. artikel 54 Wbm. 
274.  Artikel 34 Wbm. 
275.  HvJ EG 9 februari 1994, nr. C-119/92, EC vs. Italië, Jur. 1994, blz. I-0393 (douane-expediteurs), Jur. 

1994, blz. I-393. 
276.  Artikel 4 onderdeel 18 CDW. 
277.  Artikel 4 onderdeel 21 CDW. 
278.  Artikel 5 CDW. 
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vendien nog doen vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door een douane-expediteur of 
een andere logistieke dienstverlener die beroepsmatig douaneaangiften verzorgt. Door 
vertegenwoordiging kan worden bereikt dat de gevolgen van de aangifte ook de verte-
genwoordigde treffen, mits aan de daartoe gestelde voorwaarden wordt voldaan279. 

De vertegenwoordiging onderscheidt zich in twee varianten. Er kan sprake zijn van 
directe en van indirecte vertegenwoordiging. Van directe vertegenwoordiging is spra-
ke wanneer de vertegenwoordiger in naam en voor rekening van een andere persoon 
handelt. De aangifte wordt dan op naam en voor rekening van de vertegenwoordigde 
gedaan. De vertegenwoordigde is aangever én subject van de regeling280. Van indirecte 
vertegenwoordiging is sprake wanneer de vertegenwoordiger in eigen naam, doch 
voor rekening van een andere persoon handelt. De aangifte wordt dan op naam van de 
vertegenwoordiger gedaan (aangever), terwijl de vertegenwoordigde het subject van 
de regeling is. In Nederland is het gebruik van deze methode voorbehouden aan toege-
laten douane-expediteurs281. 

Voor de aansprakelijkheid voor de betaling van de wegens het in het vrije verkeer 
brengen van accijnsgoederen verschuldigd geworden accijns wordt aangesloten bij de 
vraag wie als aangever is opgetreden. Alleen in geval van indirecte vertegenwoordi-
ging is de vertegenwoordigde als schuldenaar hoofdelijk medeaansprakelijk282. Wan-
neer een douaneaangifte is opgesteld op basis van gegevens die ertoe leiden dat de 
wettelijk verschuldigde rechten geheel of gedeeltelijk niet worden geheven, worden 
de personen die deze voor de opstelling van de aangifte benodigde gegevens hebben 
verstrekt, terwijl zij wisten of redelijkerwijs hadden moeten weten dat die gegevens 
verkeerd waren, eveneens als schuldenaar beschouwd283. De bewijslast rust op de 
inspecteur. De omstandigheid dat de belanghebbende op de aangiften wel de juiste 
goederencode had vermeld, behoeft niet tevens in te houden dat hij wist of redelij-
kerwijs had moeten weten dat de door hem aan de aangever ter hand gestelde en voor 
de heffing van de verschuldigde rechten benodigde gegevens onjuist waren284. 

Van een douane-expediteur en professioneel marktdeelnemer mag redelijkerwijs 
worden verwacht dat deze zich vergewist van het gemeenschapsrecht dat op zijn 
transacties van toepassing is en op de hoogte is van de betekenis van een voetnoot op 
een post van het gemeenschappelijk douanetarief (GDT). Een dergelijk deel van het 
douanerecht is vanaf de datum van bekendmaking in het PB het enig positieve recht 
ter zake, dat iedereen geacht wordt te kennen285, óók wanneer voor het doen van aan-
gifte een directe vertegenwoordiger wordt ingeschakeld286. 

 
279.  Artikel 5 en artikel 64 lid 2 CDW. 
280. Vgl. de figuur van onmiddellijke vertegenwoordiging in het civiele recht. 
281.  Artikel 5 lid 2 slotzin. Artikel 30 DW. Vgl de figuur van middellijke vertegenwoordiging in het 

civiele recht. 
282.  Artikel 201 lid 3 en artikel 213 CDW. 
283.  Artikel 201 lid 3 derde volzin CDW jo. artikel 54 DB. 
284.  Hof Amsterdam 13 juli 2004, nr. 01/90064 DK, LJN AQ3772. 
285.  HvJ EG 12 juli 1989, nr. 161/88, Friedrich Binder GmbH & Co KG vs. Hauptzollamt Bad Reichenhall, 

Jur. 1989, blz. 2415, UTC 1992/6. HvJ EG 28 juni 1990, nr. C-80/89, Erwin Behn Verpackungsbedarf 
GmbH vs. Hauptzollambt Itzehoe, Jur. 1990, blz. 2659, UTC 1992/54. GvEA EG 17 september 2003, 
nr. T-309/01 en nr. T-239/02, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH en Commonfood Handelsgesell-
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4.4.6 Vervaardigen en voorhanden hebben: pluraliteit van belastingplichtigen 

De gemeenschapswetgever heeft niet kunnen volstaan met het normaaltype waarbij 
de accijns wordt geheven van de vergunninghouder van het belastingentrepot. De 
Accijnsrichtlijn verlangt dat elk verbruik van een accijnsgoed wordt belast. Met name 
moet zijn voorzien in regeling van gevallen van onregelmatige uitslag. Als sprake is 
van onbevoegd vervaardigen, dat wil zeggen vervaardiging van een accijnsgoed buiten 
een belastingentrepot, wordt de accijns geheven van degene die dat accijnsgoed ver-
vaardigt en voorhanden heeft. Hiermee is bedoeld zowel degene die het accijnsgoed 
zelf voor eigen rekening en risico vervaardigt of degene die dat door anderen voor zijn 
rekening en risico laat doen, als degene die het accijnsgoed feitelijk heeft vervaardigd. 
Het vervaardigen ziet immers op het productieproces als geheel. Als er bij dat produc-
tieproces een aantal personen betrokken is, dan zijn die personen tezamen de ver-
vaardigers van het accijnsgoed. Al diegenen zijn ieder voor zich belastingplichtig. 
Wordt een accijnsgoed door twee of meer personen vervaardigd, dan rust op ieder van 
hen – afzonderlijk of gezamenlijk – de plicht aangifte te doen. Aan die plicht is voldaan 
zodra een van hen de vereiste aangifte heeft gedaan. Eenzelfde aangifteplicht rust op 
degenen die accijnsgoederen voorhanden hebben die niet overeenkomstig de bepalin-
gen van de Accijnsrichtlijn in de heffing zijn betrokken287. Daarom is bepaald, dat de 
accijns onder meer wordt geheven van degene die accijnsgoederen voorhanden heeft 
en van degene die het accijnsgoed illegaal vervaardigt288. Deze ‘degene’ is een ieder die 
de verantwoordelijkheid draagt voor de vervaardiging van het accijnsgoed, dus dege-
ne die het accijnsgoed zelf voor eigen rekening vervaardigt of degene die dat door 
anderen voor zijn rekening laat doen. Overigens is onregelmatig voorhanden hebben 
in de Accijnsrichtlijn niet gedefinieerd als belastbaar feit289, maar wel een communau-
tair begrip dat van belang is voor het verschuldigd worden van accijns290. In de Wa is 
onregelmatig voorhanden wél gedefinieerd als belastbaar feit291. Dit verschil is geoor-
loofd omdat de Accijnsrichtlijn de heffing en invordering immers overlaat aan het 
nationale recht van de lidstaten, maar draagt niet bij aan de eenheid van wetgeving 
die binnen een interne markt mag worden verwacht. 

VAN DE WATER kocht van LEEMHUIS 2.000 liter zuivere alcohol van 96,2%vol, waarvan 
VAN DE WATER met hulp van drie anderen in een gehuurde loods te Barendrecht jene-
ver vervaardigde. Tijdens de vervaardiging kreeg VAN DE WATER bezoek van de fiscale 
autoriteit die tanks met zuivere alcohol alsmede jerrycans en flessen met jenever 
aantrof. De accijnsgoederen die VAN DE WATER vervaardigd en voorhanden had, waren 

 
schaft für Agrar-Produkte mbH vs. EC (boeking achteraf van invoerrechten, vergissing die kon wor-
den ontdekt), Jur. 2003, blz. II-3147. 

286.  Hof Amsterdam 13 juli 2004, nr. 01/90062 DK, LJN AQ3766. 
287.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 

2001/204. 
288.  Artikel 6 lid 1 onderdeel a Accijnsrichtlijn. Artikel 51a Wa. 
289.  Voorhanden hebben wordt niet genoemd in artikel 6 Accijnsrichtlijn. HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN 

AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352, r.o. 3.5. 
290.  Artikelen 7, 9 en 11 Accijnsrichtlijn. 
291.  Artikel 2f Wa. 
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niet gedekt door douanedocumenten en voor de loods was geen vergunning voor 
gebruik als belastingentrepot afgegeven. VAN DE WATER en elk van zijn drie helpers 
ontvingen daarop forse naheffingsaanslagen voor het volle bedrag. Volgens het HvJ EG 
in het VAN DE WATER-arrest (2001) wordt als uitslag tot verbruik (de gebeurtenis naar 
aanleiding waarvan de accijns verschuldigd wordt) beschouwd: niet alleen iedere 
vervaardiging en invoer van accijnsgoederen buiten een schorsingsregeling, maar ook 
iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een schorsingsregeling. 
Hierdoor leidt alle vervaardiging, verwerking, voorhanden hebben of verkeer buiten 
een schorsingsregeling, tot verschuldigdheid van accijns. Wanneer dus een accijns-
goed aan een schorsingsregeling onttrokken is gebleven zonder dat de accijns is vol-
daan, staat vast dat het voorhanden hebben van daarvan uitslag tot verbruik betekent 
en de accijns verschuldigd is geworden. De accijns wordt geheven en ingevorderd op 
de door de betreffende lidstaat vastgestelde wijze, waarbij dezelfde heffings- en in-
vorderingsprocedure moet gelden voor binnenlandse goederen en goederen afkomstig 
uit andere lidstaten. Daartoe helpt een aantal regels in de Accijnsrichtlijn met betrek-
king tot het voorhanden hebben en het verkeer van accijnsgoederen en de controles 
daarop, met name om te garanderen dat de verschuldigdheid van de accijns in alle 
lidstaten gelijk is geregeld292 en dat de lidstaten ervoor zorgen dat de accijnsschuld 
ook daadwerkelijk wordt ingevorderd. Het enkele voorhanden hebben van een ac-
cijnsgoed293 vormt uitslag tot verbruik, wanneer over dat goed nog geen accijns is 
voldaan overeenkomstig de geldende communautaire bepalingen en nationale wetge-
ving294. 

Klaarblijkelijk heeft de Hoge Raad de beslissing in eerste aanleg van de belasting-
kamer van Hof ‘s-Gravenhage, dat de naheffingsaanslagen terecht aan VAN DE WATER 
en zijn helpers waren opgelegd, niet meteen bij kunnen benen. Bij het stellen van zijn 
prejudiciële vragen aan het HvJ EG was de Hoge Raad op voorhand van oordeel, dat 
het enkele voorhanden hebben van een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de bepa-
lingen van de Accijnsrichtlijn in de heffing is betrokken, niet kon worden aangemerkt 
als uitslag tot verbruik295 en sprak dat in zijn arrest waarbij de prejudiciële vragen 
werden gesteld ook – abnormaliter – uit. Op het moment waarop Hof ‘s-Gravenhage 
zijn uitspraak deed, was het al moeilijk voorstelbaar dat de gemeenschapswetgever de 
verschuldigdheid van accijns beperkt zou hebben willen zien tot onttrekking, ver-
vaardiging en invoer in strikte zin. De formulering ‘iedere vorm van onttrekking, ook 
op onregelmatige wijze’296 moest al de betekenis hebben van het voorhanden hebben 
van accijnsgoederen zonder voldoening van accijns en zonder toepassing van een 
schorsingsregeling te omvatten. A-G RUIZ-JARABO COLOMER en het HvJ EG in het VAN DE 

 
292.  HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 

Tabac SARL, The Man in Black Ltd., J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605, r.o. 22. 

293.  Als bedoeld in artikel 3 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
294.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 

2001/204. 
295.  Als bedoeld in artikel 6 Accijnsrichtlijn. 
296.  Artikel 6 lid 1 onderdeel a Accijnsrichtlijn. 
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WATER-arrest (2001) bevestigen de uitspraak van Hof ‘s-Gravenhage297. Ook de Neder-
landse wetgever had al uitdrukkelijk in de Wa opgenomen dat illegaal voorhanden 
hebben als uitslag moet worden aangemerkt298. Het HvJ EG verklaart voor recht dat het 
enkele voorhanden hebben van een accijnsgoed uitslag tot verbruik vormt, wanneer 
over dat accijnsgoed nog geen accijns is voldaan overeenkomstig de geldende com-
munautaire bepalingen. De Nederlandse wetgever had het onbevoegd voorhanden 
hebben van een accijnsgoed in het licht van de Accijnsrichtlijn terecht uitdrukkelijk 
als uitslag tot verbruik uit een belastingentrepot bestempeld. Iedere andere uitleg van 
het HvJ EG, inhoudende dat het illegaal voorhanden hebben niet tot verschuldigdheid 
van accijns zou leiden, zou de fraude met accijnsproducten aanmerkelijk in de hand 
hebben gewerkt. Dit zou bepaald ongewenst zijn voor zowel alle lidstaten als voor de 
bona fide ondernemers in accijnsgoederen. 

Als een accijnsgoed niet door één persoon, maar door meerdere vervaardigers en 
voorhandenhebbers voorhanden wordt gehouden en die personen hun aangifteplicht 
veronachtzamen, kan aan elk van deze belastingplichtigen een naheffingsaanslag voor 
het volle bedrag van de accijns worden opgelegd, ofschoon slecht sprake kan zijn van 
één belastbaar feit. Daarbij is niet van belang of die personen dat accijnsgoed gelijktij-
dig dan wel volgtijdig voorhanden hebben of hebben gehad299. 

De wettelijke bepalingen noch enig rechtsbeginsel verzetten zich ertegen, dat op 
dezelfde dag aan elk van degenen die het accijnsgoed hebben vervaardigd, een nahef-
fingsaanslag voor het volle bedrag van de accijns wordt opgelegd. De Accijnsrichtlijn 
en de Wa omvatten dus naast het hoofdbelastbaarfeit en hoofdbelastingplichtige, de 
vergunninghouder van het belastingentrepot, ook nevenbelastbarefeiten en nevenbe-
lastingplichtigen: de illegale vervaardigers en voorhandenhebbers300. Het voorhanden 
hebben301 vormt een zelfstandig belastbaar feit302. Onder omstandigheden kan de door 
een leverancier gepleegde fraude tot gevolg hebben dat voor degene die de accijns-
goederen tot zijn beschikking krijgt, verborgen blijft dat de betrokken goederen niet 
overeenkomstig de bepalingen van de Wa in de heffing zijn of zullen worden betrok-
ken. Van voorhanden hebben kan dan geen sprake zijn, omdat daarvoor moet komen 
vast te staan dat de afnemer op het moment waarop hij de goederen voorhanden 
krijgt, weet of redelijkerwijs kan weten dat de goederen niet in de heffing zijn of zul-

 
297.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 

2001/204, r.o. 35. Conclusie A-G Ruiz-Jarabo Colomer 9 november 2000 voor HvJ EG 5 april 2001, 
nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, r.o. 41-42. 

298.  Artikel 2f Wa. 
299.  HR 12 april 2002 en 24 augustus 1999, nr. 34.164 (Van de Water), BNB 2002/226 en BNB 1999/383c. 

Zie voor een voorbeeld van volgtijdelijk voorhanden hebben: Hof Arnhem 10 augustus 2004, nr. 
02/03818, LJN AR2374. 

300.  HR 6 juni 2003, nr. 35.372 (voorhanden hebben), FED 2003/329, BNB 2003/315. HR 9 juli 2004, nr. 
38.723, LJN AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352. Hof Amsterdam 15 juli 2002, nr. 98/2569, LJN 
AE6643, r.o. 5.3. HR 12 april 2002, nr. 34.164 (Van de Water). Hof Arnhem 15 januari 2003, nr. 
00/02124, LJN AF4601. HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN AO9493, BNB 2004/289, FED 2004/289, 
r.o. 3.5. Hof Amsterdam 22 april 1999, nr. 97/22086, Douanebulletin 99/364. 

301.  Als bedoeld in artikel artikel 2f tweede gedeelte Wa. 
302.  HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352, r.o. 3.5. 
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len worden betrokken303. Niet belastingplichtig zijn degenen die slechts hulpwerk-
zaamheden hebben uitgevoerd, zoals het vullen van flessen, vaten of andere verpak-
kingsmiddelen of het vervoeren van de vervaardigde accijnsgoederen. Het verrichten 
van hulpwerkzaamheden is geen vervaardigen304. 

Ingeval van onttrekking blijft de vergunninghouder van het belastingentrepot 
steeds belastingplichtig en kan ook hij worden aangeslagen. De accijnsgoederen zijn 
immers één keer buiten een belastingentrepot gebracht en slechts één keer onttrok-
ken aan een schorsingsregeling.  

Het ene belastbare feit van de uitslag wegens voorhanden hebben kan op verschil-
lende wijze worden geconstateerd, waarbij verschillende belastingplichtigen kunnen 
worden aangewezen. Bij voorhanden hebben kunnen meerdere personen die op enig 
moment de feitelijke beschikkingsmacht over de desbetreffende accijnsgoederen 
hebben gehad, hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Bij meerdere personen kan dus 
sprake zijn van een verschillend voorhanden hebben van hetzelfde accijnsgoed305. Als 
voorwaarde voor aansprakelijkheid en medeaansprakelijkheid geldt steeds de weten-
schap bij voorhandenhebber, dat hij wist of kon weten dat de goederen niet in de 
accijnsheffing betrokken waren. 

Het staat de inspecteur binnen de maatstaven van de algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur (met name: proportionaliteits-, zorgvuldigheids- en het willekeur-
verbodsbeginsel) vrij te kiezen aan wie hij een naheffingsaanslag in de accijns wegens 
voorhanden hebben oplegt306. Geen enkele wettelijke bepaling of enig rechtsbeginsel 
verzet zich ertegen dat aan een ieder die accijnsgoederen illegaal heeft vervaardigd of 
voorhanden heeft die niet overeenkomstig de bepalingen van de Accijnsrichtlijn en de 
Wa in de heffing zijn betrokken, zonder rangorde en voor het volle bedrag van de 
accijns een aanslag wordt opgelegd307. Deze bestuurlijke beleidsvrijheid brengt mee, 
dat de inspecteur een bestendige gedragslijn ontwikkelt en volgt bij de toepassing van 
zijn bevoegdheid in deze gevallen naheffingsaanslagen aan meerdere personen op te 
leggen, opdat gelijke gevallen gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen naar de 
mate van hun ongelijkheid ongelijk. Evenredigheid, zorgvuldigheid en willekeurver-

 
303.  Deze wetenschap moet komen vast te staan omdat artikel 2f, tweede gedeelte (vanaf ‘alsmede’), 

blijkens de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 29) de voortzetting is 
van artikel 87 lid 1 Wa zoals die luidde tot 1 januari 1993, en niet blijkt dat de wetgever met die 
bepaling een beperktere of juist ruimere mogelijkheid tot heffing bij een afnemer als belangheb-
bende voor ogen stond dan voortvloeide uit artikel 87 lid 1 Wa. HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN 
AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352. 

304.  HR 12 april 2002 en 24 augustus 1999, nr. 34.164 (Van de Water), BNB 2002/226 en BNB 1999/383c. 
HR 12 april 2002, nr. 34.164, FED 2002/241, BNB 2002/226. HR 12 april 2002, nr. 34.162, 
FED 2002/240, BNB 2002/228. 

305.  Vgl. Hof Arnhem 16 december 1997, nr. 95/2101, LJN AA1285, r.o. 5.3.3. Hof Arnhem 13 maart 2002, 
nr. 97/22509, LJN AE2023, r.o. 4.7. 

306.  HR 15 februari 1995, nr. 30.248, BNB 1995/229, r.o. 3.2. 
307.  HR 6 juni 2003, nr. 35.372, FED 2003/329, BNB 2003/315. HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN AP9596, 

FED 2004/398, BNB 2004/352, r.o. 3.5. Hof Amsterdam 15 juli 2002, nr. 98/2569, LJN AE6643, 
r.o. 5.3. HR 12 april 2002 en 24 augustus 1999, nr. 34.164, BNB 2002/226 en BNB 1999/383c. Hof 
Arnhem 15 januari 2003, nr. 00/02124, LJN AF4601. HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN AO9493, FED 
2004/289, r.o. 3.5. Hof Amsterdam 22 april 1999, nr. 97/22086, Douanebulletin 99/364. 
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bod kunnen meebrengen dat naarmate de inspecteur over meer informatie beschikt of 
de omstandigheden bijzonderder zijn, een consciëntieuzer belangenafweging maakt 
bij de keuze van zijn belastingplichtigen, waarbij de accijns zo veel mogelijk op de 
meest gerede verbruiker moet komen te rusten en er wél een rangorde ontstaat308. In-
geval de inspecteur de vergunninghouder en de voorhandenhebber gelijktijdig nahef-
fingsaanslagen oplegt en hij vervolgens de naheffingsaanslag aan de vergunninghou-
der ongedaan maakt, is daarmee de toepasselijkheid van het belastbaar feit van het 
voorhanden hebben ten aanzien van de voorhandenhebber hersteld, hetgeen dienten-
gevolge tot handhaving van de aan de voorhandenhebber opgelegde naheffingsaan-
slag mag leiden309. 

De inspecteur is gehouden op basis van de hem ter beschikking staande gegevens 
een redelijke schatting te maken van de hoeveelheid accijnsgoederen die illegaal zijn 
vervaardigd of voorhanden zijn geweest en die niet eerder in de accijnsheffing zijn 
betrokken310, en ten aanzien van de verschillende personen die allen weten of rede-
lijkerwijs kunnen weten dat de plicht om de accijns op aangifte te voldoen niet is 
nagekomen ten minste af te wegen: (1) wie van deze personen het in zijn macht heeft 
om de schade zoveel als mogelijk te beperken, (2) wie zichzelf heeft verrijkt, en (3) 
wie verhaal voor de accijnsschuld biedt. De uit een besluit voor een belanghebbende 
voortvloeiende lasten mogen niet zwaarder zijn dan strikt noodzakelijk moet worden 
geacht (ook wel aangeduid met het beginsel van de minste pijn). De lasten mogen niet 
onevenredig zwaar zijn, gezien de doelen die het besluit wil dienen. Hier is sprake van 
toepassing van het evenredigheids- ofwel proportionaliteitsbeginsel. De uit een be-
sluit voortvloeiende lasten mogen niet veel sterker op één of op sommige belangheb-
benden drukken dan op anderen. Hier is sprake van de toepassing van het beginsel 
égalité devant les charges publiques voor de openbare lasten. Ingeval van beleidsvrijheid 
dient de rechter zich terughoudend op te stellen en zal hij de aan zijn oordeel onder-
worpen besluiten nog slechts marginaal mogen toetsen311. 

 
308.  Het zorgvuldigheidsbeginsel is in de Nederlandse wetgeving gecodificeerd in artikel 3:2 en artikel 

3:4 Awb. Artikel 3:2 Awb is gericht op de voorbereiding van een besluit en bepaalt dat de inspec-
teur zich daarbij op de hoogte moet stellen van de relevante feiten en de af te wegen belangen. Ar-
tikel 3:4 Awb waarin naast het zorgvuldigheidsbeginsel in het tweede lid ook het evenredigheids-
beginsel, ofwel het proportionaliteitsbeginsel is gecodificeerd, bepaalt, dat het bestuursorgaan de 
rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen afweegt voor zover geen beperkingen voortvloeien 
uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid, en dat de voor een of 
meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhou-
ding tot de met het besluit te dienen doelen. Tot de belangen die moeten worden afgewogen beho-
ren enerzijds het algemene belang van de overheid en anderzijds particuliere belangen van de bur-
gers. Bij het algemene belang valt te denken aan het handhaven van de wet; tot de particuliere be-
langen worden in ieder geval gerekend de door de belanghebbenden gestelde bijzondere omstan-
digheden. 

309.  HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352, r.o. 3.6. 
310.  Zie bijvoorbeeld: Hof Amsterdam 15 juli 2002, nr. 98/2569, LJN AE6643, r.o. 5.5. Hof Amsterdam 

2 december 2002, nr. 02/02840, LJN AF2769, r.o. 5.4.1 t/m 5.5.4, voortzetting van HR 12 april 2002, 
nr. 34.162, BNB 2002/228. 

311.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 5, blz. 55. HR 7 juni 2000, nr. 34.793, BNB 2000/374c, 
r.o. 5.2. 
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Meervoudige naheffing is dus ook bij illegaal vervaardigen of voorhanden hebben 
toegestaan; meervoudige invordering is niet wenselijk. De fiscale autoriteit mag uit-
eindelijk geen dubbele heffing laten voortbestaan312. Als een van de belastingplichtigen 
het bedrag van de accijns geheel of gedeeltelijk voldoet, komt het betaalde bedrag in 
mindering op hetgeen van de overige belastingplichtigen kan worden ingevorderd313. 
Wanneer sprake is van dubbele accijnsheffing, brengt het beginsel van de minste pijn 
in de zojuist genoemde betekenis mee, dat de accijns zo mogelijk wordt nageheven 
van (1) de persoon die zich met succes kan beroepen op de teruggaafregeling voor 
veraccijnsde accijnsgoederen314, of van (2) de persoon door wiens toedoen de moge-
lijkheid om eerder geheven accijns te restitueren is verspeeld. Bij de keuze tussen een 
persoon die niet wist maar wel kon vermoeden dat de plicht om accijns op aangifte te 
voldoen werd veronachtzaamd, en een persoon die welbewust voor eigen gewin de 
uitvoering van de accijnswetgeving heeft ontgaan, brengt het evenredigheids- ofwel 
proportionaliteitsbeginsel mee dat bij voorkeur de laatstgenoemde persoon in de 
heffing wordt betrokken. 

4.4.7 Verlegging voor aardgas of elektriciteit 

Wanneer de leverancier van aardgas of elektriciteit in Nederland is gevestigd noch 
hier te lande een vaste inrichting of een fiscaal vertegenwoordiger heeft, wordt de 
heffing van de EB verlegd naar de verbruiker315. Zowel het eigen verbruik van de win-
ner of producent als het verbruik van rechtstreeks door de verbruiker uit het buiten-
land betrokken aardgas of elektriciteit wordt in de heffing betrokken. Omdat in deze 
situatie eveneens sprake kan zijn van een levering door een buitenlandse ondernemer, 
is de verlegging van de belastingplicht naar de verbruiker in deze specifieke gevallen 
ook specifiek geregeld. De verbruiker is dan belastingplichtig en moet de in een tijd-
vak verschuldigde EB op aangifte voldoen. Daarbij kan hij dan op die verschuldigde EB 
een vermindering toepassen van € 199 (2008) per verbruiksperiode van twaalf maan-
den. Als deze vermindering per saldo leidt tot een negatief bedrag, verleent de inspec-
teur teruggaaf van dat bedrag316. 

Binnengrensoverschrijdende verlegging van accijnsheffing is daarom een feno-
meen, dat niet bij een interne markt past. 

Als een verbruiker aardgas of elektriciteit betrekt van een binnenlandse leverancier 
en daarnaast zelf rechtstreeks aardgas of elektriciteit betrekt uit het buitenland, is de 
verbruiker voor deze laatste aankoop belastingplichtig in Nederland. De belasting-
plicht wordt van de buitenlandse leverancier verlegd naar de binnenlandse verbruiker. 
In dit geval moet de binnenlandse leverancier EB in rekening brengen met inachtne-

 
312.  Zie bijvoorbeeld: Hof Amsterdam 15 juli 2002, nr. 98/2569, LJN AE6643, r.o. 5.4. 
313.  HR 12 april 2002 en 24 augustus 1999, nr. 34.164, BNB 2002/226 en BNB 1999/383c. Hof Arnhem 

15 januari 2003, nr. 00/02124, LJN AF4601. HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN AO9493, FED 2004/289, 
r.o. 3.5. Hof Amsterdam 22 april 1999, nr. 97/22086, Douanebulletin 99/364. 

314.  Artikel 22 Accijnsrichtlijn. Artikel 71 lid 1 onderdeel e Wa. 
315.  Artikel 50 jo. artikel 54 Wbm. 
316.  Artikel 63 Wbm. Besluit van de staatssecretaris van 24 april 2002, nr. CPP2002/1199M. 
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ming van het schijventarief. De verbruiker houdt in zijn aangifte zelf rekening met de 
van een binnenlandse leverancier betrokken belaste hoeveelheden aardgas en elektri-
citeit317. Deze samenloopbepaling geldt ook in gevallen van samenloop van leveringen 
via een aansluiting aan de verbruiker en het als levering aangemerkte verbruik van 
aardgas of elektriciteit die op andere wijze zijn verkregen dan door een levering via 
een aansluiting, of het verbruik van elektriciteit verkregen door tussenkomst van de 
APX. Uit de administratie van de verbruiker moet blijken hoeveel aardgas en elektrici-
teit aan hem is geleverd. Deze samenloopbepaling geldt ook voor gevallen van samen-
loop van leveringen via een aansluiting en het als levering aangemerkte verbruik van 
aardgas of elektriciteit318. 

In gevallen van verbruik van aardgas of elektriciteit, waarin het aardgas of de elek-
triciteit op andere wijze zijn verkregen dan door een levering via een aansluiting, is de 
verbruiker van het aardgas of de elektriciteit de belastingplichtige319. De EB wordt dan 
verlegd naar, dat wil zeggen: geheven van de verbruiker. Ingeval aanwijzingen ont-
breken dat de verleggingsregeling ook is bedoeld voor aardgas dat buiten Nederland is 
gewonnen, moet de conclusie zijn dat indien op grond van het binnenbrengen een 
belastingplichtige is aan te wijzen, de omstandigheid dat deze binnenbrenger ook de 
winner is van het gas, er niet toe leidt dat in plaats van de binnenbrenger een ander de 
hoedanigheid van belastingplichtige krijgt320. 

4.4.8 Verlegging voor uitgeslagen minerale oliën 

Bij de opslag van minerale oliën komt het geregeld voor dat oliemaatschappijen mine-
rale oliën laten opslaan bij opslagbedrijven. De opslag vindt aldaar plaats op naam en 
voor rekening van de oliemaatschappij die voor die opslag opdracht heeft gegeven. 
Teneinde te voorkomen dat bij de uitslag van de oliën de vergunninghouder van het 
belastingentrepot van waaruit de oliën worden uitgeslagen de accijns verschuldigd 
wordt, terwijl degene die opdracht tot die uitslag geeft de accijns in rekening brengt 
aan de afnemer van de goederen, is bepaald dat in dergelijke gevallen de accijns wordt 
geheven van degene die opdracht geeft tot de uitslag van de oliën.  

De verlegging van accijnsheffing kan alleen plaatsvinden met betrekking tot mine-
rale oliën die zijn uitgeslagen uit een belastingentrepot op basis van een schriftelijke 
opdracht van een vergunninghouder van een ander belastingentrepot voor minerale 
oliën. De vergunninghouder in wiens opdracht de uitslag heeft plaatsgevonden doet 
bij de aangifte van de in een tijdvak verschuldigde accijns opgave van: (1) het belas-
tingentrepot waaruit de uitslag heeft plaatsgevonden, (2) de naam van de vergun-
ninghouder van het desbetreffende belastingentrepot, en (3) het nummer van de ver-
gunning van die vergunninghouder. De vergunninghouder van het belastingentrepot 
waaruit minerale oliën zijn uitgeslagen doet bij de aangifte van de in een tijdvak ver-

 
317.  Artikel 57 Wbm.  
318.  Als bedoeld in artikel 50 Wbm. 
319.  Als bedoeld in artikel 53 Wbm. 
320.  HR 20 april 2005, nr. 40.395, LJN AR7288, BNB 2005/261, r.o. 3.3. Dit arrest is gewezen op basis van 

het oude artikel 24 onderdeel b Wbm, thans: artikel 50 Wbm. 
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schuldigde accijns opgave van die uitslag, van: (1) de naam van de vergunninghouder 
van het belastingentrepot in wiens opdracht de accijnsgoederen zijn uitgeslagen, en 
(2) het nummer van de vergunning van die vergunninghouder321. 

4.4.9 Verlegging voor diesel en LPG 

Wanneer halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas bestemd voor het 
aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen, voor andere doel-
einden dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen 
wordt gebruikt322, wordt de EB verlegd naar, dat wil zeggen geheven van degene die 
deze halfzware olie, gasolie of LPG verbruikt323. 

4.4.10 Energiedistributiebedrijven 

Met betrekking tot aardgas en elektriciteit wordt de EB geheven van degene die de 
levering via het distributienet en via een aansluiting aan de verbruiker verricht. Dit 
zijn in het algemeen de energiedistributiebedrijven324. Voor de gevallen dat de levering 
rechtstreeks aan de verbruiker als belastbaar feit is aangewezen, is de belastingplich-
tige degene die de levering aan de verbruiker verricht. Dit zijn in beginsel de distribu-
tiebedrijven en in bepaalde gevallen de NV Nederlandse Gasunie, die rechtstreekse 
leveringen aan verbruiker verrichten325. 

De exploitant van een gasbehandelingsstation is belastingplichtig voor het deel van 
het aardgas dat bij de behandeling van aardgas wordt verbruikt. De gaswinner is 
slechts belastingplichtig voor zijn eigen verbruik van aardgas als brandstof326. 

4.4.11 Zekerheid 

De vergunninghouder van een belastingentrepot stelt zekerheid voor de accijns die hij 
verschuldigd is of kan worden dan wel in een andere lidstaat327. De vergunninghouder 
van een belastingentrepot kan in een andere lidstaat een fiscale vertegenwoordiger 
aanwijzen die – onder meer – zekerheid stelt328. Ook de vergunninghouder van een 
geregistreerd bedrijf (GB) of van een niet-geregistreerd bedrijf (NGB), de fiscaal verte-
genwoordiger van een belastingentrepot en de fiscale vertegenwoordiger van een 
bedrijf dat zich bezig houdt met verkopen op afstand stellen zekerheid voor de accijns 

 
321.  Artikel 10 UB Accijns. 
322.  Als bedoeld in artikel 52 Wbm. 
323.  Artikel 54 Wbm. 
324.  Artikel 53 Wbm. 
325.  Zie ter illustratie hiervan: HR 10 maart 1999, nr. 32.835, V-N 1999/16.39, BNB 1999/229 m.nt. 

Brunt, FED 1999/392 m.nt. Sio, waarin voor ‘X NV’ en ‘NV X’ moet worden gelezen: de NV Neder-
landse Gasunie. 

326.  Artikel 50 Wbm. Besluit van 7 oktober 2003, nr. CPP2003/2404M. 
327.  Artikelen 13, 15, 18-20 Accijnsrichtlijn. Artikel 56 lid 1 Wa. 
328.  Artikel 17 Accijnsrichtlijn. Artikel 51a onderdeel a Wa. 
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die door hen verschuldigd is of kan worden329. Dit laat overigens onverlet de verant-
woordelijkheid van de vergunninghouder van het belastingentrepot van verzending, 
die pas kan vervallen door middel van het bewijs dat de geadresseerde de goederen 
overneemt, de terugontvangst van het accijnsgeleidedocument (AGD). 

De fiscaal vertegenwoordiger is evenmin een instituut dat bij een interne markt 
past. Een Zeeuw die zaken doet in Groningen heeft geen fiscaal vertegenwoordiger in 
Groningen.  

Met betrekking tot verkopen op afstand wordt de accijns geheven van de door de 
afstandsverkoper aangewezen fiscaal vertegenwoordiger330. Deze vertegenwoordiger 
is ook degene aan wie de verplichting tot het stellen van zekerheid wordt opgelegd. 

Onder voorwaarden wordt toegestaan dat de vervoerder of de eigenaar in plaats 
van de vergunninghouder zekerheid stelt331, voor het bedrag aan accijns dat wordt 
vertegenwoordigd door de hoeveelheid accijnsgoederen die door hem of namens hem 
wordt vervoerd vanuit een belastingentrepot naar een ander belastingentrepot, naar 
een GB of naar een NGB in een andere lidstaat332. In voorkomend geval kan van de 
geadresseerde van de goederen zekerheid worden geëist. Het stellen van zekerheid 
kan, op verzoek, achterwege blijven voor minerale oliën die vanuit een belastingen-
trepot over zee of door middel van een pijpleiding worden overgebracht naar een 
andere lidstaat333. 

4.4.12 Ratio zekerheid 

Het stellen van zekerheid voor de verschuldigde accijns, bijvoorbeeld door het afgeven 
van een bankgarantie, bestaat al zeer lang en komt ook voor met betrekking tot de 
heffing van het invoerrecht. De financiële verplichtingen tegenover de fiscale autori-
teit die kunnen voortvloeien uit het vervaardigen of het voorhanden hebben van ac-
cijnsgoederen in een belastingentrepot zijn vaak zeer groot. Doordat in beginsel pas 
aan het einde van de maand volgend op het tijdvak waarin is uitgeslagen de accijns op 
aangifte moet worden voldaan, loopt de fiscale autoriteit financiële risico’s die groter 
zijn dan bij de omzetbelasting. Door zekerheidstelling wordt dit risico verminderd. 

De hoogte van de zekerheid is toegesneden op de branche, op de aard van het be-
drijf en op specifieke situaties (bijvoorbeeld een startende onderneming). De omvang 
van de zekerheid hangt bovendien mede af van de risico’s die de fiscale autoriteit 
loopt. Ook van de zijde van het bedrijfsleven is erop gewezen dat het stellen van ze-
kerheid uit concurrentieoverwegingen in bepaalde gevallen wenselijk is. De vaststel-
ling van de zekerheid geschiedt tot een zodanig bedrag dat de te verhalen accijns 

 
329.  Artikel 4 en artikel 16 lid 2 en lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 56 lid 2 Wa. 
330.  Artikel 51a onderdeel f Wa. 
331.  Artikel 15 lid 3 tweede volzin Accijnsrichtlijn. 
332.  Artikel 56 lid 3 Wa. Die voorwaarden zijn een gezamenlijk verzoek van de vervoerder of eigenaar 

en de vergunninghouder (artikel 39a lid 1 UB Accijns) met vermelding in het verzoek van NAW-
gegevens en andere relevante informatie332., indien de vervoerder of eigenaar in de plaats van de 
vergunninghouder zekerheid wil stellen. 

333.  Artikel 15 lid 3 derde en vierde volzin Accijnsrichtlijn. Artikel 56 lid 1 en lid 4 Wa. 
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voldoende gewaarborgd kan worden geacht334. De gestelde zekerheid dient is binnen 
de gehele Gemeenschap geldig te zijn. Daarom zal het in de gevallen waarin de schul-
denaar buiten ‘s lands woont of is gevestigd geen problemen opleveren om de accijns-
schuld in te vorderen als voldoende zekerheid is gesteld335. 

4.4.13 Kosten zekerheid 

De vorm van de zekerheid staat ter keuze aan de zekerheidsteller. Persoonlijke borg-
stelling, bankgarantie, geld, hypothecaire zekerheidstelling, verpanding van inschrij-
vingen in de grootboeken en de schuldregisters van de Staat, verpanding van waarde-
papieren zoals obligaties en schatkistbiljetten, schatkistpromessen en schatkistcer-
tificaten, borgstelling door banken, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven 
worden als vormen van zekerheid geaccepteerd336. 

De aan het stellen, het wijzigen en het opheffen van de zekerheid verbonden kosten 
komen ten laste van de zekerheidsteller. Wordt de zekerheid bijvoorbeeld gesteld in 
de vorm van hypotheek, dan zijn aan de akte van hypotheekstelling en een latere 
doorhaling van de hypothecaire inschrijving kosten verbonden, die voor rekening zijn 
van de vergunninghouder. 

Ingeval de zekerheid wordt gesteld in geld wordt daarover een rente vergoed die 
gelijk is aan de herfinancieringsrente, te weten de minimale biedrente die de ECB 
hanteert voor basisherfinancieringstransacties. Daartoe wordt het over een kalender-
maand te vergoeden rentebedrag berekend naar de rente die geldt bij de aanvang van 
die maand337. Om te voorkomen dat het stellen van zekerheid in geld het karakter van 
een belegging krijgt, is niet aangesloten bij de wettelijke rente338. 

4.5 Belastingobjecten  

‘Aan accijnzen zijn goederen onderworpen, niet personen’339 
 

Hof ‘s-Gravenhage, 
25 februari 1972  

4.5.1 Goederen en diensten 

Belastingobjecten zijn de lijdende voorwerpen van belastingheffing. Voor de accijns-
heffing zijn dat specifiek aangewezen goederen en diensten. Volgens de Accijnsricht-
lijn en de onderliggende structuurrichtlijnen zijn dat alcoholhoudende producten, 
energieproducten en tabaksproducten alsmede goederen en diensten die de afzonder-
lijke lidstaten daarnaast nog autonoom in hun nationale accijnsheffing betrekken. De 

 
334.  Artikel 56 lid 5 Wa. 
335.  Artikel 15 lid 3 slotzin Accijnsrichtlijn. 
336.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 39. 
337.  Artikel 60 Wa. 
338. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 55. Kamerstukken II 1994-1995, 23 981, nr. 3, blz. 3. 
339.  Hof ’s-Gravenhage 25 februari 1972, kenbaar uit: HR 7 februari 1973, nr. 16.885, BNB 1973/69. 
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Accijnsrichtlijn en de onderliggende structuurrichtlijnen bevatten het heffingsregime 
voor deze communautaire en nationale accijnzen. 

4.5.2 Definiëring communautaire belastingobjecten 

Als communautaire belastingobjecten zijn gedefinieerd: bier, mousserende en 
niet-mousserende wijnen, andere niet-mousserende en mousserende gegiste dranken, 
tussenproducten (dranken in het segment tussen wijn en gedistilleerd), gedistilleerde 
dranken en ethylalcohol, energieproducten, elektriciteit, sigaretten, sigaren en cigaril-
lo’s, tabak van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (shag) en rooktabak.  

Bij de definiëring van communautaire belastingobjecten is uitgegaan van de 
GN-codes van de gecombineerde nomenclatuur (GN), de ten behoeve van het invoer-
recht en de statistische verslaggeving opgestelde gemeenschappelijke goederenlijst. 

Tabaksproducten zijn niet gedefinieerd met GN-codes340. 
Voor alcoholhoudende producten wordt uitgegaan van de GN-codes die van kracht 

waren op het tijdstip van vaststelling van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken, derhalve 19 oktober 1992341. 

Voor energieproducten wordt uitgegaan van de GN-codes die van kracht waren op 
1 januari 2002342 en jaarlijks worden bijgewerkt op basis van een besluit van het Ac-
cijnscomité343. De in de Richtlijn energiebelastingen gebruikte GN-codes verwijzen 
naar de verordening van de EC van 6 augustus 2001344. Jaarlijks wordt een besluit ge-
nomen tot bijwerking van de GN-codes voor energieproducten. Het besluit mag van-
zelfsprekend (met het oog op het rechtszekerheidsbeginsel) niet leiden tot wijzigingen 

 
340. Artikel 2 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. De artikelen 3, 5, 6 en 7 van de Structuurrichtlijn 

tabaksproducten definieren de tabaksproducten. Artikel 2 van de Tariefrichtlijn tabaksproducten 
verwijst voor de definities van sigaren, cigarillo’s en rooktabak nog naar de artikelen 2, 4 en 4bis 
van Richtlijn 79/32/EEG, die bij de Structuurrichtlijn tabaksproducten is vervallen. 

341. Artikel 26 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Hof Arnhem is van deze regel blijkbaar niet 
op de hoogte: ‘Het Hof kan het standpunt van belanghebbende niet delen dat de indeling van de 
goederen dient te geschieden in de GN zoals deze gold en werd toegepast op 19 oktober 1992; dit 
betoog vindt geen steun in het recht’. Hof Arnhem 26 januari 2006, nr. 04/01084, LJN AV2216, 
r.o. 4.7. De uitspraak desondanks niet fout, omdat het onderwerp van geschil een accijnsgoed is, dat 
hoofdzakelijk uit gedistilleerde alcohol bestaat en zelfs niet op basis van de goedkeuring van het 
Besluit van de staatssecretaris van 15 januari 2003, nr. CPP2002/3563M onder tariefpost 2206 kan 
worden gerangschikt. 

342. Artikel 2 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 1 lid 1 onderdeel q Wa. Artikel 2 lid 1 onder-
deel c Wbm.  

343.  Conform de procedure van artikel 27 jo. artikel 2 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. De in de Richt-
lijn energiebelastingen vervatte verwijzingen naar codes van de gecombineerde nomenclatuur zijn 
verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wij-
ziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en 
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, PB L 279 van 23 oktober 2001, 
blz. 1. 

344.  Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I 
van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomen-
clatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, PB L 279 van 23 oktober 2001, blz. 1. 



Belastingobjecten 4.5 

353 

van de minimumtarieven, noch tot toevoeging of verwijdering van energie-
producten345. 

Voor deze vaste tijdstippen is gekozen om te voorkomen dat bij wijziging van de 
GN-codes of IDR- en EG-toelichtingen daarop in het geharmoniseerd systeem automa-
tisch (en onbedoeld) wijziging zou kunnen optreden in de definities van de accijns-
goederen346. Vandaar dat regelmatig wordt bezien of aanpassing van de definiëring van 
accijnsgoederen in verband met gewijzigde GN-codes gewenst is. Dit bleek halverwe-
ge de ‘90-er jaren van de 20e eeuw het geval wat de minerale oliën betreft. Door wijzi-
ging van de Structuurrichtlijn minerale oliën per 1 januari 1995 zijn voor minerale 
oliën de GN-codes gaan gelden zoals die luiden op 1 oktober 1994. Deze datum is ook 
weer verlaten door de vervanging van de Structuurrichtlijn minerale oliën door de 
Richtlijn energiebelastingen per 1 januari 2004.  

4.5.3 Alcoholhoudende producten 

Bier, niet-mousserende en mousserende wijnen, andere niet-mousserende en mousse-
rende gegiste dranken dan bier en wijn, tussenproducten (dranken in het segment 
tussen wijn en gedistilleerd), alsmede gedistilleerde dranken en ethylalcohol zijn 
gedefinieerd in de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Deze accijnsgoederen 
worden hierna achtereenvolgens behandeld, waarbij de GN-codes die richtlijn voor de 
definiëring van deze accijnsgoederen bezigt zijn vertaald naar gewoon spraakgebruik 
om de inzichtelijkheid te vergroten. 

4.5.4 Bier 

4.5.4.1 Definitie 

Onder bier wordt volgens afdeling I van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken verstaan: elk product van GN-code 2203 alsmede elk product van GN-code 2206 
dat een mengsel van bier en niet-alcoholhoudende dranken bevat, in beide gevallen 
met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol347. De accijns die door 
de lidstaten van bier wordt geheven, wordt bepaald op grond van (1) het aantal hecto-
liters of graden Plato, ofwel (2) het aantal hectoliters of effectief alcoholvolumegehalte 
van het eindproduct348. De ratio van deze keuzemogelijkheid is dat ‘de methoden om 
bier te belasten per lidstaat verschillen en dat het mogelijk is deze verschillen te laten 
voortduren, met name door een minimumtarief vast te stellen dat gebaseerd is op de 
oorspronkelijke densiteit en op het alcoholgehalte van het product’349. 

 
345.  Artikel 2 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
346.  Vgl. W.M.G. Visser, De praktijk van termijnen in de Zesde BTW-richtlijn, FED Beschouwingen, FED 

1996/233. 
347.  Artikel 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
348.  Artikel 3 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
349.  Overweging 7 van de considerans van de Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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Bier is een alcoholhoudende drank die tevens koolzuur bevat, verkregen door alco-
holische gisting van een mengsel dat is bereid door het koken van mout, meestal 
gerstemout (zetmeel- en suikerhoudende grondstoffen), water, biergist, hop, hopex-
tracten of vergelijkbare aromatische stoffen. Omdat een uit gerst bereid waterig ex-
tract geen bestanddelen bevat die rechtstreeks aan alcoholische gisting kunnen wor-
den onderworpen, is het noodzakelijk de gerst eerst om te zetten in mout, waaruit een 
vergistbaar waterig extract verkregen wordt. Behalve mout en andere verwerkte vor-
men van gerst en tarwe kunnen ook zetmeelhoudende grondstoffen als rijst en maïs 
worden gebruikt. Het gaat om dranken die worden vervaardigd volgens de in bier-
brouwerijen gebruikelijke brouwmethoden. Daartoe behoort ook het onder de in de 
verordeningen van het Productschap voor Bier gestelde voorwaarden na het gistings-
proces toevoegen aan bier van suiker of aromatische stoffen ter verkrijging van be-
paalde biersoorten. Er bestaan vele verschillende soorten bier, licht, blond, roodbruin, 
bruin en donker, zoet, bitter, zurig, zuur en fruitig, ondergistend en bovengistend, licht 
en zwaar. Het wordt meestal verhandeld op fust, in flessen en in blikken en blikjes.  

Volgens de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken350 wordt als bier be-
schouwd de alcoholhoudende drank die is verkregen door gisting van uit mout bereide 
wort (GN-code 2203) en elk product van GN-code 2206 dat een mengsel bevat van 
bier en niet-alcoholhoudende dranken351, voor zover deze producten een alcoholgehal-
te bevatten van meer dan 0,5%vol, zoals bepaalde soorten kriekenbier en breezers van 
vruchtenbier. Voor zover deze dranken een alcoholgehalte hebben van niet meer dan 
1,2%vol mag een afzonderlijk tarief worden toegepast352. Ook concentraten van bier 
vallen onder de definitie353. 

Alcoholhoudende dranken die zowel gegiste alcohol als gedistilleerde alcohol be-
vatten, zoals breezers en shooters354, vallen onder GN-code 2208. Als deze dranken het 
karakter van een gegiste drank hebben, kunnen zij onder GN-code 2206 worden inge-
deeld355. Daarvan is sprake als meer dan 50% van het totale alcoholpercentage blijft 
bestaan uit gegiste alcohol. GN-code 2206 omvat gegiste dranken, mengsels van gegis-
te dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken. Op grond van 
de bewoordingen van GN-code 2206 kunnen alcoholhoudende dranken die zowel 
gegiste alcohol als gedistilleerde alcohol bevatten hieronder niet worden ingedeeld. 

Als bier geduide dranken met een alcoholgehalte van 0,5%vol of minder en alcohol-
vrij bier worden niet als bier aangemerkt. Deze dranken worden gerekend tot de alco-
holvrije dranken (limonades) en worden in de heffing van de frisdrankenaccijns be-
trokken. 

 
350.  Artikel 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
351.  Artikel 6 onderdeel b Wa. 
352.  Vgl. artikel 7 lid 2 Wa.  
353.  Toelichting IDR bij GN-code 2203. 
354.  Breezers en shooters bestaan uit water, gedistilleerde alcohol, wijnferment, kleur-, reuk- en smaak-

stoffen en suiker. De wijnfermenten zijn verkregen uit partijen wijn, niet zijnde wijn van druiven, 
wel verkregen door vergisting, zoals door vergisting van vruchten. Het percentage alcohol verkre-
gen door vergisting is veelal slechts een geringe hoeveelheid ten opzichte van het totale alcohol-
percentage. 

355.  Vgl. Besluit van de staatssecretaris van 15 januari 2003 nr. CPP2002/3563M. 
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De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken kent geen bovengrens voor het al-
coholgehalte van bier. Gegeven de bereidingsmethoden van bier geldt een natuurlijk 
maximum. Bier met een hoger alcoholgehalte dan circa 12%vol kan alleen worden 
verkregen door toevoeging van gedistilleerde alcohol. Bij toevoeging van gedistilleer-
de alcohol aan bier ontstaat een product dat niet meer onder de bierdefinitie valt, 
maar onder die van de zogenoemde overige alcoholhoudende producten. Bierproduc-
ten worden ongeacht of zij aan de warenwettelijke vereisten voor bier voldoen in de 
heffing betrokken. 

4.5.4.2 Wort 

De bereiding van bier vindt plaats door achtereenvolgens de bereiding van mout, de 
bereiding van wort waaraan hop wordt toegevoegd, en de vergisting van het gehopte 
wort. De bereiding van wort is de eerste bewerking die in de bierbrouwerij plaats-
vindt. Het mouten vindt plaats in de mouterij, binnen of buiten de brouwerij.  

Wort is het resultaat van het vermengen van water en gemouten gerst, een suiker-
houdend extract waaruit, na toevoeging van hop, door gisting bier ontstaat. 

Mout, het basisbestanddeel voor het brouwen van bier, wordt vervaardigd uit 
brouwgerst. Onbewerkte gerst is niet geschikt voor het brouwen van bier. Het zet-
meel, waar gerst rijk aan is, kan niet door gist worden omgezet in alcohol. Gist kan 
alleen van suiker alcohol maken. Door de gerst eerst te mouten, dat wil zeggen te laten 
weken, ontkiemen, drogen, eesten en het te ontdoen van kiemen, worden enzymen in 
de gerstkorrel geproduceerd die tijdens het maischproces gebruikt worden om het 
zetmeel om te zetten in suiker. Naast gerstemout kunnen ongemoute granen, zoals 
rijst, maïs, rogge, tarwe, gerst en suikers (ongemout) als grondstof worden gebruikt 
voor de bereiding van bier. De mout wordt in de schrootmolen gebroken tot gries en 
deels vermalen tot meel. De fijnheid van het beslag, het gemalen mout en andere 
ongemouten vermengd met watermaalsel, wordt procesmatig zo afgeregeld, dat ex-
tractie en filtratie optimaal gaan verlopen. Het beslag wordt op verschillende tempe-
raturen verwarmd. Eerst vindt het inmaischen plaats, een zogenaamde eiwitrust, 
waarbij eiwitten geschikt worden gemaakt voor de toekomstige schuimkraag. Tijdens 
het maischen, dat vervolgens plaatsvindt, wordt het zetmeel door verschillende en-
zymen, uit de mout, omgezet tot suiker. De zetmeel in het beslag wordt door het en-
zymatische proces volledig omgezet in dextrinen, en niet volledig in glucose, fructose, 
maltose of sacharose. Al deze suikers zijn vergistbaar, behalve dextrine. De niet ver-
gistbare dextrinen verlenen aan het eindproduct een zekere volheid van smaak. Bij het 
maischen kan worden bepaald of een bier zoetig of droog wordt, of het alcoholgehalte 
hoog of laag zal zijn en of de schuimkraag en de hoeveelheid bier in evenwicht zijn.  

Er worden verschillende brouwmethoden gehanteerd om dit versuikeringsproces 
te bewerkstelligen, te onderscheiden in twee hoofdprocedés: de infusiemethode en de 
decoctiemethode. Bij de infusiemethode vindt het brouwproces in één brouwketel 
plaats. De temperatuur wordt hierbij stapsgewijs opgehoogd. Het beslag wordt lang-
zaam verwarmd naar circa 55°C en ongeveer een half uur op deze temperatuur ge-
houden onder geregeld roeren. Vervolgens wordt het beslag op dezelfde wijze verder 
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in temperatuur verhoogd en wordt door het aanhouden van rustpauzen bij 63 tot 68°C 
en bij circa 75°C het zetmeel versuikerd356.  

Bij de decoctiemethode worden de versuikeringstemperaturen bereikt door een 
deel van het beslag naar een brouwketel te pompen waarin het tot 100°C wordt verhit 
en teruggepompt naar de kuip waardoor de temperatuur van het gehele beslag toe-
neemt. Het volume van deze kookmaischer wordt in dit procedé zo berekend, dat de 
gewenste temperaturen na terugpompen bereikt worden. De decoctie kan tot drie-
maal toe herhaald worden; er wordt dan gesproken van een éénmaisch, tweemaisch 
of driemaischproces. Wanneer de versuikering is voltooid, komt het brouwsel in de 
klaringskuip, een werktuig met dubbele bodem, voor het klaren. Op de bovenste, ge-
perforeerde bodem zetten zich verschillende onopgeloste bestanddelen af. Het residu 
dat daar ontstaat, de bostel, dient vervolgens als veevoeder. De heldere vloeistof die 
door de bostellaag afloopt, is het wort. In moderne brouwprocessen wordt in plaats 
van de klaringskuip gewerkt met filters.  

Het wort moet worden gekookt om overtollig water te doen verdampen, de af-
scheiding van ongewenste eiwitstoffen te bevorderen en de werkzame bestanddelen 
te verkrijgen uit de hop die in deze fase wordt toegevoegd. De hop wordt toegevoegd 
in de vorm van hopbellen of in de vorm van een daaruit bereid extract. De toevoeging 
van hop geeft aan het bier een bittere en pittige smaak en bevordert de houdbaarheid. 
Ten slotte wordt het wort door een zeef gevoerd, waarin de neergeslagen eiwitstoffen 
en eventueel hopresidu achterblijven.  

Voordat het gehopte wort aan het gistingsproces wordt onderworpen, moet deze 
tot op de gistingstemperatuur worden afgekoeld tot 6 á 8°C. Tevens moet ervoor wor-
den gezorgd dat het wort de voor vergisting noodzakelijke zuurstof kan opnemen. Ten 
behoeve van de dan volgende gisting wordt biergist aan het wort toegevoegd. Gist is 
een eencellig micro-organisme dat de suiker van het wort omzet in alcohol en in kool-
zuurgas. Daarbij worden aromatische stoffen gevormd die het eigen karakter geven 
aan een bier. De gist verviervoudigt zich in het wort, waarbij de daarin aanwezige 
suikers worden omgezet in alcohol en koolzuur. In de loop van het gistingsproces 
wordt het wort gearomatiseerd door toevoeging van krieken (donkere kersen), krui-
den, zoals anijs, basilicum, gagel, jeneverbes, kaneel, koriander, kruidnagel, peper, 
vanille, zoethout, of bloemen, planten of groenten, zoals brandnetel, gember, munt, 
noten, pompoen, thee of vijgen, maar ook honing, sinaasappelschillen en citroenschil-
len. Soms worden ook gewone suiker, vruchtenextracten, kleurstoffen, kooldioxide of 
ongemouten toegevoegd.  

Er kunnen twee typen biergist aan het wort worden toegevoegd: ondergist en bo-
vengist357, al naargelang de gist zich gedurende de vermeerdering op de bodem van de 
gistkuip of boven op het gistende wort afzet. De temperaturen bij ondergisting liggen 
veelal tussen 6 en 10°C, die bij bovengisting tussen 10 en 20°C. De ontstane bieren zijn 
bieren van lage gisting respectievelijk van hoge gisting. Vergisting is een microbiolo-
gisch proces, essentieel voor de smaak van het bier. Tijdens het vergistingsproces 
worden, behalve alcohol, ook de aroma en smaakstoffen gevormd. Afhankelijk van de 

 
356.  Bij circa 65°C treedt -amylase op en bij circa 75°C -amylase. 
357.  Cultuurvormen van Saccharomyces carlsbergensis respectievelijk Saccharomyces cerevisiae. 
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temperatuur en van andere omstandigheden duurt de hoofdgisting bij het in Neder-
land en België meest toegepaste ondergistingsprocedé één tot twee weken, bij boven-
gisting vier tot zeven dagen. 

Nagisting geschiedt bij temperaturen van een weinig boven 0°C en vindt plaats in 
gesloten lagertanks onder een geringe overdruk van koolzuurgas, opdat het bier zich 
daarmee verzadigt. Ook hierbij wordt nog een gedeelte van de vergistbare koolhydra-
ten omgezet, terwijl de gist zich verder afzet. Na twee á drie maanden heeft het bier 
hierdoor al een zekere helderheid en de gewenste smaak verworven. Na bovengisting 
duurt de lagering twee tot drie weken. Nadat de nagisting is afgelopen, wordt het bier 
gefiltreerd, waardoor het volkomen helder wordt. 

4.5.4.3 Extractgehalte wort 

Het gehalte aan vergistbare suikers in het wort, de extractstoffen, is bepalend voor het 
gehalte aan alcohol in het bier: hoe meer suiker in het wort, hoe hoger het alcoholge-
halte bij eenzelfde vergistingsgraad. Het gehalte van het wort aan extractstoffen, 
waarvan een kleiner deel onvergistbaar is, is het stamwortgehalte, ofwel het extractge-
halte. Onder extractgehalte wordt verstaan het gehalte van de in de stamwort opgelos-
te niet-vluchtige stoffen, vermeerderd met het gehalte van de na de gisting aan het 
bier toegevoegde stoffen358. Onder deze opgeloste stoffen bevinden zich ook de oplos-
bare suikers.  

De verschillende biersoorten onderscheiden zich in de eerste plaats door het stam-
wortgehalte, voorts door kleur, bitterheid en andere eigenschappen. De bieren van 
lage gisting zijn bijna alle van het blonde type en sterk gehopt, bijvoorbeeld pils. De 
bieren van hoge gisting zijn doorgaans bruin en donker en zijn minder gehopt. Van de 
zware bieren van hoge gisting zijn de paters- ofwel abdijbieren (onder meer de trap-
pisten) de meest bekende. 

4.5.4.4 Maatstaf van heffing 

Ingevolge de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken moet de te heffen accijns 
worden bepaald aan de hand van het aantal hectoliters of percenten Plato dan wel het 
aantal hectoliters of volumepercenten alcohol van het eindproduct, naar keuze van de 
lidstaten. Hierbij wordt voor de bepaling van het volume geen rekening gehouden met 
de temperatuur van het eindproduct359. 

De bieraccijns is een fysieke accijns. De accijns wordt niet geheven naar de waarde 
of de prijs, maar naar de hoeveelheid bier, gecombineerd met het stamwortgehalte 
ofwel extractgehalte van dat bier, uitgedrukt in percenten of graden Plato. Plato is de 
eenheid voor het aantal grammen extract, de hoeveelheid opgeloste stoffen, in 100 
gram wort. Het is een maat voor de sterkte van het te vervaardigen bier, de maatstaf 
van de brouwerijen, en geeft een indicatie voor de kwaliteit van het bier360. Aangezien 

 
358.  Artikel 7 lid 6 Wa. 
359.  Artikel 3 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
360.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 11, blz. 6. 



4.5   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

358 

het in beginsel om het bier in onvergiste staat gaat, wordt voor de vaststelling van het 
extractgehalte de in het bier aanwezige alcohol herleid tot het gehalte van opgeloste 
stoffen voordat de vergisting plaatsvond. Tezamen met het gehalte van de 
niet-vergiste opgeloste stoffen vormt dat dan het extractgehalte361. De sacharometer 
van Plato is een instrument om de dichtheid van een vloeistof te bepalen bij 20°C. 
Deze meting is gebaseerd op het vlotterprincipe, waarbij het suikergehalte recht-
streeks in gewichtspercenten wordt aangegeven. Zo wordt het stamwortgehalte uit-
gedrukt in graden Plato; 12°Plato betekent, dat 100 gram wort bij 20°C 12 gram suiker 
bevat362. Op sommige bierflesjes wordt het aantal graden Plato vermeld op het etiket. 
Ten onrechte wordt soms gedacht, dat dit het alcoholgehalte aangeeft. 

Het extractgehalte wordt bepaald door E te berekenen met behulp van de formu-
le363: E = 100 (2,0665A + E)/100 + 1,0665A. In deze formule is ’E’ het extractgehalte, uit te drukken in 
massapercenten (gram/100 gram), in tienden nauwkeurig. De notatie ‘A’ is het alco-
holgehalte, te bepalen door het wort meermalen te overschenken en daarna te filtre-
ren, waardoor het zoveel mogelijk van koolzuur wordt bevrijd. Van 100 gram van dit 
wort wordt ten minste 75 milliliter afgedistilleerd. Het distillaat wordt met gedestil-
leerd water tot 100 gram aangevuld. Vervolgens wordt de relatieve dichtheid 20/20°C 
tot op een eenheid in het vijfde decimaal nauwkeurig bepaald en het bijbehorende 
alcoholgehalte in massapercenten (gram/100 gram) aan de hand van de alcoholta-
bel364. De notatie ‘E’ is het extractgehalte, voor de bepaling waarvan het bij de distilla-
tie verkregen residu tot 100 gram wordt aangevuld met gedestilleerd water. Van deze 
vloeistof wordt de relatieve dichtheid 20/20°C tot op een eenheid in het vijfde de-
cimaal nauwkeurig bepaald en het bijbehorende werkelijke extractgehalte in mas-
sapercenten (gram/100 gram) aan de hand van de extracttabel365. 

Het extractgehalte van bier in geconcentreerde vorm of in vaste vorm wordt bere-
kend naar het volume van het bier, nadat dit voor rechtstreekse consumptie geschikt 
is gemaakt. Degene die het bier in geconcentreerde of in vaste vorm uitslaat of invoert, 
is gehouden desgevraagd door de fiscale autoriteit alle gegevens te verstrekken die het 
mogelijk maken op eenvoudige wijze het volume van het bier te herleiden tot het 
consumptievolume366. 

Volgens de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken mogen de tariefcategorieën 
waarin bier mag worden ingedeeld zich uitstrekken tot ten hoogste vier graden Pla-
to367. Extractgehaltes van minder dan drie graden Plato en meer dan 19 graden Plato 
hebben geen praktische betekenis. 

 
361.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 32. 
362.  Deze meting lijkt erg veel op die van Balling, waarbij gemeten wordt bij een temperatuur van 

17,5°C. Het verschil is echter zeer klein; 15°Plato is gelijk aan 14,94°Balling. 
363.  Artikel 7 lid 8 Wa. Artikel 5 UR Accijns. Deze methode voor de bepaling van het extractgehalte van 

de stamwort komt overeen met die van het Productschap voor Bier. Artikel 7 lid 9 Wa. 
364.  Tabel I van Bijlage B behorende bij de UR Accijns. 
365.  Tabel II van Bijlage B behorende bij de UR Accijns. 
366.  Artikel 6 UR Accijns. 
367.  Artikel 3 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 



Belastingobjecten 4.5 

359 

4.5.5 Wijn 

4.5.5.1 Definities 

Wijn is het eindproduct dat uitsluitend verkregen is door gehele of gedeeltelijke alco-
holische vergisting van verse druiven, andere vruchten of van druivenmost. Hoofd-
kenmerk van wijn is dat de drank is verkregen door gisting van sap of druivenmost en 
niet door distillatie. Ongegiste druivenmost is van oudsher met wijnaccijns belast, 
omdat daaruit wijn kan worden vervaardigd368. Gegiste dranken met een al-
coholgehalte van minder dan 1,2% zijn uitgezonderd van de definitie van wijn369. Deze 
worden veelal aangemerkt als alcoholvrije dranken, waarvan de frisdrankenaccijns 
wordt geheven.  

Evenals bij bier zijn met betrekking tot de definitie van wijn de onderverdelingen 
van de GN doorslaggevend, zij het dat in de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken voor de desbetreffende producten van de GN-indeling afwijkende voorwaarden 
zijn opgenomen over het alcoholgehalte en in sommige gevallen over de wijze waarop 
de in het eindproduct aanwezige alcohol moet zijn verkregen370. 

Wijn wordt onderscheiden in mousserende wijn (schuimende wijn) en 
niet-mousserende wijn (stille wijn)371. Bij mousserende wijn vormt zich een mousse 
(schuim) na het inschenken. Hoe kleiner en fijner de belletjes en hoe langer de belle-
tjes blijven sprankelen, des te beter de wijn. Ook in verband met het effect in de mond, 
hoe kleiner de bubbels en hoe meer in aantal, des te romiger en fijner de smaak. Niet-
mousserende wijn wordt daarom ook wel aangeduid als stille wijn. 

Mousserende druivenwijn heeft in het algemeen een alcoholgehalte van circa 
12%vol. Niet-mousserende druivenwijn komt in hoofdzaak voor met een alcoholgehal-
te van circa 9%vol tot circa 13%vol. Daarnaast bestaat er in beperkte mate druivenwijn 
met een alcoholgehalte van 15 tot 18%vol. 

Voor de vaststelling of gegiste dranken onder de definitie van wijn vallen, wordt 
geen rekening gehouden met het drogestofgehalte van de wijn, dat voor het invoer-
recht wel een indelingscriterium is. 

4.5.5.2 Niet-mousserende wijn 

Ingevolge afdeling II van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken wordt onder 
niet-mousserende wijn (stille wijn) verstaan wijn van verse druiven en druivenmost 
(GN-code 2204) en vermout en andere wijn van verse druiven, al dan niet bereid met 
aromatische planten of met aromatische stoffen (GN-code 2205), met uitzondering 
van mousserende wijn, met een alcoholgehalte van: 
1. meer dan 1,2%vol, maar niet meer dan 15%vol, voor zover de alcohol in het eind-

product volledig door gisting is verkregen; of 

 
368.  Kamerstukken II 1934-1935, 367, nr. 3. 
369.  Op basis van artikel 8a lid 1 en lid 2 en artikel 9 lid 1 en lid 2 Wa. 
370.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 6, blz. 24. 
371.  Artikel 8 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 8 Wa. 
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2. meer dan 15%vol, maar niet meer dan 18%vol, voor zover zij zonder enige verrij-
king zijn geproduceerd en de alcohol in het eindproduct volledig door gisting is 
verkregen. 

 
Tot deze categorieën behoren allereerst witte wijn, rode wijn en roséwijn, zoals onder 
meer de stille kwaliteitswijnen (VQPRD) Alsace, Alto Adige (Zuid-Tirol), Bairrada, 
Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Casillero del Diablo, Côtes du Rhône, Dão, Douro, 
Friuli, Languedoc-Roussillon, Lazio (Latium), Val de Loire, Macon, Mosel, Saar, Ruwer, 
Navarra, Penedés, Pfalz, Rheinhessen, Piemonte, Rioja, Toscana, Trentino, Valdepeñas, 
Valencia, Veneto, Vinho Verde. Voorts behoren ertoe tafelwijnen, zoals Puglia, Sicilia 
en Veneto. Verder behoren tot deze categorieën likeurwijn ofwel zoete wijn, en ver-
sterkte wijn (wijn waarbij de gisting is gestopt door toevoeging van alcohol, zoals 
montillawijn, port en sherry372). Likeurwijnen worden zo genoemd, omdat de wijnen 
dezelfde stroperigheid hebben als likeuren, gewoonlijk bereid uit druivenmost die 
veel suiker bevat waarvan bij de gisting slechts een deel in alcohol wordt omgezet. 
Deze wijnen worden soms verkregen door toevoeging van ingedikte most, van mistel-
la of van alcohol. Voorbeelden van likeurwijnen zijn madeirawijn, malvasiawijn, Mar-
sala, Moscatel de Setubal, muskaatwijn van Limnos, Malveseye, Port, samoswijn, Sher-
ry, Tokay (Aszu en Szamorodni). 

De categorie vermout (een typisch Piemontse specialiteit) en andere wijn van verse 
druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen, ofwel gearomati-
seerde wijnen, wordt gebruikt als aperitieven of als eetlust opwekkende dranken. De 
toevoeging al van een kleine hoeveelheid kruidenmengsel geeft vermout haar speci-
fieke smaak. Soms zijn vitaminen of ijzerverbindingen toegevoegd en dienen die wij-
nen als voedingssupplement. Tot dranken die onder deze categorie zijn gerangschikt 
behoren onder meer dranken op basis van Marsala, sangria, Aperitivo, samoswijn, 
muskaatwijn, portwijn, madeirawijn, Moscatel de Setubal, sherrywijn (xereswijn), 
tokayerwijn en ginsengtonic. 

Voor al deze wijnen geldt dat zij voor de toepassing van het tarief moeten voldoen 
aan de voorwaarden. Voldoen zij daaraan niet (zoals likeurwijnen met alcoholgehalten 
van meer dan 18%vol) dan worden deze wijnen aangemerkt als tussenproducten en 
als zij ook niet voldoen aan de definitie van tussenproducten, dan worden zij aange-
merkt als overige alcoholhoudende producten. 

4.5.5.3 Mousserende wijn 

Ingevolge afdeling II van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken wordt onder 
mousserende wijn verstaan: alle goederen van de GN-code 2204 10, GN-code 2204 21 
10, GN-code 2204 29 10. Hiertoe behoren zoal Champagne, Asti spumante, Moscato 
d’Asti, Blanquette de Limoux373, cider374, Cavawijnen375, Clairette de Die, crémant, 

 
372.  TC 9 september 1980, nr. 11.579 T, UTC 1980/54. 
373.  Mousserende wijn uit de Languedoc. 
374.  Licht mousserende appelwijn uit Normandië en Bretagne. 
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Freisa376, Lambrusco377, Perlwein, Schaumwein, Schorle, Sekt (Sect), en van GN-code 
2205, vermout, prosecco, americano (campari-martini-soda), bitter campari, aperol 
(licht alcoholische variant van campari), birra piccola en andere gearomatiseerde 
wijnen, die378: 
1. zijn verpakt in flessen met een champignonvormige kurk die door draden of ban-

den of anderszins is geborgd, ofwel een overdruk van drie bar of meer hebben die 
is teweeggebracht door koolzuurgas in oplossing; en 

2. een alcoholgehalte hebben van meer dan 1,2%vol maar niet meer dan 15%vol voor 
zover de alcohol in het eindproduct volledig door gisting is verkregen. 

 
Het bolronde hoofd van de champignonvormige kurk maakt het goed mogelijk om de 
kurk met draden te borgen zonder de hals van de fles of de kurk zelf te beschadigen. 
Andere geometrische vormen die op praktische wijze hetzelfde doel dienen ontbre-
ken. Mousserende wijn in flessen voorzien van een kurk of stop die niet champignon-
vormig is, wordt als mousserende wijn aangemerkt379, zoals de licht mousserende 
Moscato d’Asti. Door hun verpakking kunnen ook stille wijnen als mousserende wij-
nen worden aangemerkt. Stille wijnen mogen op grond van de wijnmarktverordenin-
gen, en zullen vanwege de fiscale gevolgen, niet in die vorm worden gepresenteerd380. 

Volgens de EC (2004) zijn de beide criteria zuiver willekeurig. Parelwijnen met een 
overdruk die net onder drie bar ligt, ontlopen de accijns van mousserende wijnen en 
komen in aanmerking voor het lagere (of zelfs nul-)tarief voor niet-mousserende 
wijnen als de producent maar een ander soort stop op de fles plaatst. Dit leidt tot de 
vraag of deze verschillende behandeling moet worden gehandhaafd dan wel of mous-
serende en niet-mousserende wijn en tussenproducten op dezelfde wijze moeten 
worden behandeld381. 

4.5.5.4 Maatstaf van heffing 

De wijnaccijns wordt geheven naar het aantal hectoliters eindproduct. De lidstaten 
passen hetzelfde accijnstarief toe op alle wijnproducten die aan de accijns van niet-
mousserende wijn zijn onderworpen. Evenzo passen zij hetzelfde accijnstarief toe op 
alle producten die aan de accijns van mousserende wijn zijn onderworpen. Op niet-
mousserende en op mousserende wijn mag hetzelfde accijnstarief worden toegepast.  

Verlaagde tarieven mogen worden toegepast op alle soorten niet-mousserende en 
mousserende wijn met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5%vol. 
De lidstaten die op 1 januari 1992 een hoger accijnstarief toepasten op niet-mousse-

 
375.  Mousserende Spaanse kwaliteitswijn, moet uit een van de elf omschreven wijnbouwgebieden 

afkomstig zijn: Rioja, Tarragona, Penedès, Utiel-Requena, Cariñena, Campo de Borja, Conca de Bar-
berà en Costers del Segre. 

376.  Mousserende rode wijn uit Piemonte. 
377.  Mousserende rode, witte en roséwijn uit Emilia-Romagna. 
378.  Artikel 8 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
379.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 11, blz. 10. 
380.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 27. 
381.  Evaluatieverslag EC 2004, punt 70. 



4.5   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

362 

rende wijnen van meer dan 15 doch niet meer dan 18%vol, voor zover zij zonder enige 
verrijking zijn geproduceerd en de alcohol in het eindproduct volledig door gisting is 
verkregen382, mogen dit tarief blijven toepassen. Dit hogere tarief mag niet meer be-
dragen dan het normale nationale accijnstarief van tussenproducten383. 

4.5.6 Andere gegiste dranken dan wijn en bier 

Volgens afdeling III van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken kunnen andere 
gegiste dranken dan wijn en bier (andere gegiste dranken), los van de categorie drui-
venwijn afzonderlijk worden belast. De ratio van dit onderscheid is de wens van enke-
le lidstaten om de andere gegiste dranken anders te kunnen belasten dan druivenwijn. 
Bij andere gegiste dranken moet voornamelijk worden gedacht worden aan vruch-
tenwijn. Daarom wordt deze categorie hierna gemakshalve aangeduid als vruchten-
wijn. Niet-mousserende vruchtenwijn heeft een alcoholgehalte van circa 9%vol tot 
12%vol. 

De accijns van andere gegiste dranken wordt geheven naar het aantal hectoliters 
eindproduct. 

4.5.6.1 Andere niet-mousserende gegiste dranken 

Onder andere niet-mousserende gegiste dranken wordt verstaan: alle niet-mousserende 
producten van de GN-codes 2204 en 2205 alsmede producten van GN-code 2206 (met 
uitzondering van andere mousserende gegiste dranken en bier), met: 
1. een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 doch niet meer dan 10%vol; 

of 
2. met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 

15%vol, voor zover de alcohol in het product volledig door gisting is verkregen384. 
 
Onder GN-code 2206 worden gerangschikt andere gegiste dranken dan van verse 
druiven, mengsels daarvan en mengsels van die gegiste dranken met alcoholvrije 
dranken, voor zover het alcoholgehalte daarin 1,2%vol te boven gaat. Hierbij moet 
voornamelijk gedacht worden aan vruchtenwijn. Het gaat dan onder meer om appel-
wijn (cider, verkregen door gisting van appelsap), perenwijn (perencider, verkregen 
door gisting van perensap), mede ofwel mee (honingdrank, honingwijn, verkregen 
door gisting van een oplossing van honing in water, waaraan al dan niet witte wijn en 
aromatische stoffen zijn toegevoegd), rozijnenwijn, vruchtenwijn (verkregen door 
gisting van sap of most van andere vruchten dan verse druiven, zoals vijgen, dadels, 
bessen, kersen, of van groentesap), malton (gegiste drank gemaakt van moutextract en 
wijnmoer), Piquette, sprossenbier (= sparrenbier) ofwel spruce (vervaardigd uit het 
sap, de naalden en de loten van bepaalde sparren), sake (rijstwijn), palmwijn (verkre-
gen uit het sap van bepaalde palmen), gemberbier en kruidenbier (bruisende dranken 

 
382.  Als bedoeld in artikel 8 lid 1 tweede streepje Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
383.  Artikel 9 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
384.  Artikel 12 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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gemaakt van suiker en water, waaraan gember of kruiden zijn toegevoegd en die door 
toevoeging van gist aan het gisten zijn gebracht). Ook wanneer aan deze dranken 
vitaminen of ijzerverbindingen zijn toegevoegd, blijven deze gerangschikt onder 
GN-code 2206. 

4.5.6.2 Andere mousserende gegiste dranken 

Onder andere mousserende gegiste dranken wordt verstaan: alle producten van GN-
code 2206 00 91 alsmede mousserende producten van de GN-codes 2204 10, 
2204 21 10, 2204 29 10 en 2205, die verpakt zijn in flessen met een champignonvor-
mige kruk die door draden of banden of anderszins is geborgd, ofwel een overdruk 
hebben van 3 bar of meer, teweeggebracht is door koolzuurgas in oplossing, die een 
effectief alcoholvolumegehalte hebben van385: 
1. meer dan 1,2 doch niet meer dan 13%vol; 
2. meer dan 13 doch niet meer dan 15%vol, voor zover de alcohol in het product 

volledig door gisting is verkregen. 
 
De afzonderlijke definitie voor andere mousserende gegiste dranken dient tot afbake-
ning van deze dranken ten opzichte van de mousserende tussenproducten386. 

4.5.7 Tussenproducten 

Ingevolge afdeling IV van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken wordt onder 
de weinigzeggende benaming tussenproducten (dranken in het segment tussen wijn en 
gedistilleerd) verstaan: alle producten van de GN-codes 2204, 2205 en 2206 met een 
effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 doch niet meer dan 22%vol, niet 
zijnde bier, wijn en andere gegiste dranken. In het verleden werd ook wel gesproken 
over aangesterkte wijn, terwijl in de wijnmarktverordeningen wel de term likeurwij-
nen wordt gehanteerd387. Beide laatste begrippen zijn niet volledig dekkend. 

Bij tussenproducten gaat het om versterkte dranken, voornamelijk dranken zoals 
vermout (14 á 15%vol), sherry en port (17 á 19%vol)388. 

De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken voorziet in de mogelijkheid een 
tweedeling te maken bij de tussenproducten naar het alcoholgehalte, te weten niet 
meer dan 15%vol en meer dan 15%vol.  

Evenals bij wijn worden tussenproducten onderscheiden in niet-mousserende (stil-
le) en mousserende (schuimende) tussenproducten389. De wijndefinitie gaat uit van 

 
385.  Artikel 12 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
386.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 6, blz. 25. 
387.  Artikel 16 en artikel 17 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
388.  Het Koninkrijk Spanje behoeft de bereiding van wijn in de gebieden Moriles-Montilla, Tarragona, 

Priorato en Terra Alta, waaraan alcohol wordt toegevoegd zonder dat het alcoholgehalte met meer 
dan 1%vol toeneemt, niet als de vervaardiging van een tussenproduct aan te merken. Deze bepaling 
geldt alleen voor het Spaanse binnenland. Wanneer deze dranken naar een andere lidstaat worden 
gebracht, geldt de derogatie niet en zijn aldaar de bepalingen voor tussenproducten gewoon van 
toepassing. Artikel 24 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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volledig door gisting in het eindproduct verkregen alcohol en geldt voor de categorie 
niet-mousserende wijn als conditie dat geen verrijking van het product mag hebben 
plaats gevonden. Zodra alcohol aan wijn wordt toegevoegd, ontstaat ongeacht het 
toegevoegde volumepercentage een tussenproduct. 

De definities van niet-mousserende en van mousserende tussenproducten verwij-
zen telkens naar de GN-onderverdelingen. Door de bepaling dat de in deze onderver-
deling bedoelde producten, voor zover zij als bier of wijn moeten worden aangemerkt, 
geen tussenproducten zijn, vormen de tussenproducten een restcategorie ten opzichte 
van bier en wijn390. 

Iedere niet-mousserende gegiste drank met een effectief alcoholvolumegehalte van 
meer dan 5,5%vol dat niet volledig door gisting is verkregen, en elke mousserende 
gegiste drank met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 8,5%vol dat niet 
volledig door gisting is verkregen mag als tussenproduct worden aangemerkt. 

De accijns die van tussenproducten wordt geheven op basis van het aantal hectoli-
ters eindproduct391. 

4.5.7.1 Niet-mousserende tussenproducten 

Onder niet-mousserende tussenproducten worden verstaan alle niet als bier of wijn 
aan te merken producten van GN-codes 2204, 2205 en 2206 met een alcoholgehalte 
van meer dan 1,2%vol, maar niet meer dan 22%vol, die niet als mousserende tussen-
producten worden aangemerkt392. 

4.5.7.2 Mousserende tussenproducten 

Onder mousserende tussenproducten worden verstaan alle niet als bier of wijn aan te 
merken producten van GN-codes 2204, 2205 en 2206 met een alcoholgehalte van 
meer dan 1,2%vol, maar niet meer dan 22%vol, die zijn verpakt in flessen met een 
champignonvormige kurk die door draden of banden of anderszins is geborgd, ofwel 
een overdruk van 3 bar of meer hebben die is teweeggebracht door koolzuurgas in 
oplossing393. 

4.5.8 Gedistilleerd 

Ingevolge afdeling V van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken wordt onder 
ethylalcohol verstaan394: 

 
389.  Artikel 17 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
390.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 6, blz. 25. 
391.  Artikel 18 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
392.  Artikel 11b Wa. 
393.  Artikel 11c Wa. 
394.  Artikel 19 en artikel 20 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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1. alle producten van de GN-codes 2207 en 2208 met een effectief alcoholvolumege-
halte van meer dan 1,2%vol, ook wanneer deze producten bestanddeel zijn van een 
product uit een ander hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur; 

2. producten van de GN-codes 2204, 2205 en 2206 met een effectief alcoholvolume-
gehalte van meer dan 22%vol; en 

3. drinkbare gedistilleerde dranken die producten al dan niet in oplossing bevatten. 
 
De richtlijn ziet dus op zowel ethylalcohol (ethanol) als op (ethyl)alcoholhoudende 
producten, zoals gedistilleerde dranken, al dan niet als bestanddeel van andere pro-
ducten. 

4.5.8.1 Ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten 

Onder ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten wordt meer precies verstaan: 
(1) ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80%vol of 
meer alsmede ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het 
gehalte (GN-code 2207) en ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolume-
gehalte van minder dan 80%vol, gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken 
die gedistilleerde alcohol bevatten (GN-code 2208) met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2%vol, ook wanneer deze producten bestanddeel zijn van een product van een 
GN-code uit een ander hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur, (2) wijn 
(GN-code 2204), gearomatiseerde wijn (GN-code 2205) en andere gegiste dranken, 
mengsels van gegiste dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije 
dranken (GN-code 2206), met een alcoholgehalte van meer dan 22%vol, (3) de gedistil-
leerde dranken genoemd in 1 en 2, wanneer deze dranken andere producten, al dan 
niet in oplossing, bevatten. 

Waar het bij deze producten in de kern om gaat is, dat zij grotendeels gedistilleerde 
alcohol bevatten. Bier en wijn bevatten alcohol die volledig door gisting is verkregen. 
Tussenproducten bevatten door gisting verkregen alcohol én gedistilleerde alcohol. 
Onder ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten vallen overigens niet alleen 
alcoholische dranken en absolute alcohol, maar ook andere alcoholhoudende produc-
ten, zoals likeurbonbons, farmaceutische producten, tincturen, smaakstoffen, parfu-
merieën, essences op basis van alcohol en rum verwerkt in chocolaterieën.  

De van oudsher gebruikte aanduiding gedistilleerdaccijns is nog steeds de juiste ver-
zamelnaam voor de accijns van de categorie producten die de Structuurrichtlijn alco-
holhoudende dranken in afdeling V regelt. 

4.5.8.2 Alcoholvolumegehalte meer dan 80%vol 

GN-code 2207 omvat ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte 
van 80%vol of meer. Ethylalcohol is de alcohol die zich ophoudt in bier, wijn, appel-
drank en andere alcoholhoudende dranken. Ethylalcohol wordt verkregen door hetzij 
vergisting van bepaalde suikers – door middel van gist of andere fermenten – en de 
daarop volgende afstoking (distillatie), hetzij synthetische bereiding. De gedistilleerd-
verordening verbiedt bij de bereiding van gedistilleerde dranken de verwerking van 
andere dan agrarische alcohol.  
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Gedenatureerde ethylalcohol en gedenatureerde gedistilleerde dranken zijn pro-
ducten waaraan opzettelijk bepaalde stoffen zijn toegevoegd die het product onge-
schikt maken voor menselijke consumptie, maar geen beletsel zijn voor industrieel 
gebruik. De producten die gebruikt worden voor het denatureren van alcohol verschil-
len van land tot land, als gevolg van de aldaar geldende wetgeving. Gewoonlijk wor-
den daarvoor houtgeest, methanol, aceton, pyridine, aromatische koolwaterstoffen, 
zoals benzeen, en kleurstoffen gebruikt. Gerectificeerde alcohol (alcohol die water 
bevat en waaruit bepaalde secundaire, aromatische en schadelijke bestanddelen (es-
ters, aldehyden, zuren, butylalcoholen, amylalcoholen, enz.) zijn afgescheiden door 
gefractioneerde distillatie) valt ook onder GN-code 2207. Methanol is een chemische 
homoloog (een component met nagenoeg gelijkwaardige chemische eigenschappen) 
van ethanol. Het kookpunt van methanol is slechts 13°C lager dan dat van ethanol. 
Methanol is volledig mengbaar met ethanol en beschikt over toxischer eigenschappen 
dan ethanol. Ethylalcohol wordt naast gebruik voor bereiding van alcoholische dran-
ken voor vele andere doeleinden gebruikt, zoals bijvoorbeeld als oplosmiddel bij de 
vervaardiging van chemicaliën, vernis en cosmetica en voor verwarming en verlich-
ting. 

4.5.8.3 Alcoholvolumegehalte minder dan 80%vol 

GN-code 2208 omvat ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte 
van minder dan 80%vol, gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedis-
tilleerde alcohol bevatten. Ook omvat de code samengestelde alcoholische preparaten 
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken. Hieronder wordt verstaan, 
ongeacht het alcoholgehalte: (1) gedistilleerde dranken verkregen door distillatie 
(zonder toevoeging van aromatische stoffen) van spontaan gegiste natuurlijke vloei-
stoffen, zoals wijn en appeldrank of van gegiste vruchten, droesem, granen of andere 
plantaardige producten. Deze dranken hebben een kenmerkende geur en smaak, toe te 
schrijven aan bepaalde secundaire aromatische bestanddelen (esters, aldehyden, zu-
ren, hogere alcoholen) die eigen zijn aan de gebruikte grondstoffen, zoals bijvoorbeeld 
eau-de-vie en grappa, het resultaat van de distillatie van druiven, (2) likeuren, dat wil 
zeggen alcoholhoudende dranken waaraan aromatische stoffen en steeds ook suiker 
zijn toegevoegd, en (3) alle dranken die gedistilleerde alcohol bevatten, zoals brande-
wijn, pruimenbrandewijn, perenbrandewijn, kersenbrandewijn, advocaat, boerenjon-
gens en boerenmeisjes. Op grond van de gedistilleerdverordening mag de naam likeur 
alleen worden gebruikt als in een drank ten minste 100 gram suiker per liter is ver-
werkt.  

Ook omvat GN-code 2208 de niet gedenatureerde ethylalcohol met een alcoholvo-
lumegehalte van minder dan 80%vol, die zowel bedoeld is voor menselijke consumptie 
als voor industrieel gebruik. Die ethylalcohol kan, ook als hij voor menselijke con-
sumptie is bestemd, worden onderscheiden doordat hij geen aromatische bestandde-
len bevat.  

Als voorbeelden van producten van GN-code 2208 kunnen, naast ethylalcohol met 
een alcoholvolumegehalte van minder dan 80%vol, worden genoemd: (1) dranken 
gestookt uit wijn of druivenmoer, zoals cognac, armagnac, brandy de Jerez en grappa, 
(2) whisky, Bourbon whisky, Scotch whisky, malt whisky, blended whisky, wodka en 
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andere gedistilleerde dranken verkregen door distillatie van een gegist beslag van 
granen of aardappelen, (3) dranken verkregen door het afstoken van gegiste suiker-
rietmelasse of van gegist suikerrietsap, zoals rum en tafia, alsmede dranken verkregen 
door het afstoken van beetwortelmelasse, (4) jenever en gin, zijnde gedistilleerde 
dranken die de aromatische bestanddelen van jeneverbessen bevatten, alsmede alco-
holhoudende dranken, verkregen door distillatie van alcohol met vruchten of met 
andere plantendelen, zoals aquavit, (5) alcoholhoudende dranken verkregen door het 
afstoken van appeldrank of van gegist appelmost (Calvados, etc.), van gegist most van 
pruimen (mirabelle, quetsch, enz.), van kersen (kirsch, enz.) of van andere vruchten, 
(6) arak, een gedistilleerde drank uit rijst of palmwijn, (7) alcoholhoudende dranken 
verkregen door het afstoken van een gegist beslag van Sint-Jansbrood, (8) dranken die 
gedistilleerde alcohol bevatten, in het algemeen likeuren genoemd, zoals, anisette 
(bereid met anijszaad of steranijszaad), curaçao (bereid met schillen van bittere si-
naasappelen),  (ouzo), kummel (gearomatiseerd met karwijzaad of komijnzaad) en 
raki (anijsdrank), (9) likeuren, ook wel crèmes genoemd in verband met stroperigheid 
en kleur. Zij hebben in het algemeen een betrekkelijk laag alcoholgehalte, maar zijn 
zeer zoet (crème de cacao, crème de vanille, crème de café, crème de cassis, enz.). 
Hiertoe behoren eveneens dranken bestaande uit emulsies in alcohol van eieren (ad-
vocaat) of van room (zogenaamde emulsielikeuren of creamdranken), (10) ratafias. Dit 
zijn likeuren die bereid zijn met vruchtensappen waaraan vaak een kleine hoeveelheid 
aromatische stoffen is toegevoegd (ratafia van kersen, zwarte bessen, frambozen, 
abrikozen, enz.), (11) aperitieven (bitters, enz.), andere dan die bereid met wijn van 
verse druiven die onder GN-code 2205 vallen, (12) limonades (niet geneeskrachtig) 
met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2%vol, (13) vruchten- en groentesap-
pen waaraan alcohol is toegevoegd, met een alcoholvolumegehalte van meer dan 
1,2%vol, zoals Korn en tequila, (14) dranken die gedistilleerde alcohol bevatten en als 
voedingssupplementen zijn bestemd. Deze kunnen zijn samengesteld op basis van 
plantenextracten, vruchtenconcentraten, lecithine, chemische producten en toege-
voegde vitaminen of ijzerverbindingen bevatten (ginseng enz.), en (15) dranken met 
het uiterlijk van wijn en verkregen door het mengen van gedistilleerde dranken met 
vruchtensap en/of water, suiker, kleurstoffen, aromatische of andere bestanddelen 
(cocktails, enz.).  

Eveneens worden onder GN-code 2208 gerangschikt samengestelde alcoholische 
preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van allerlei dranken (aperitie-
ven, likeuren, niet-alcoholische dranken, enz.). Deze preparaten, in de regel bestaande 
uit samengestelde mengsels van distillaten, tincturen, alcoholaten (aftreksels van 
kruiden op alcohol), en natuurlijke of natuuridentieke essences, bevatten alle reuk-
stoffen en alle andere aromatische bestanddelen (bijvoorbeeld citroenzuur) die een 
bepaalde drank kenmerken en soms andere stoffen (bijvoorbeeld suiker). Om een 
dergelijke drank te bereiden is het voldoende de preparaten op te lossen in water, 
wijn of alcohol, met of zonder toevoeging van bijvoorbeeld suiker of koolzuurgas. 
Sommige van die producten zijn speciaal bereid voor huishoudelijk gebruik. Zij wor-
den evenwel op grote schaal aangewend in de industrie, om het vervoer van grote 
hoeveelheden water of alcohol te besparen. Deze preparaten zijn als zodanig niet 
geschikt voor menselijke consumptie, hetgeen deze onderscheidt van alle andere 
dranken van GN-code 2208.  
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Door de vrijstelling voor onder meer overige alcoholhoudende producten die wor-
den gebruikt voor de vervaardiging van levensmiddelen395 zullen overige alcoholhou-
dende producten in vaste vorm in de praktijk niet aan de accijns worden onderwor-
pen. 

4.5.8.4 Andere alcoholen 

Foezelolie, een min of meer olieachtig residu van alcoholdistillatie, behoort ook tot de 
ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten. 

Alcoholen die bij het produceren van ethanol ontstaan en daarvan worden afge-
scheiden, zijn niet geschikt voor inwendig gebruik door de mens. Om die reden vallen 
andere alcoholen dan ethanol die zijn afgescheiden van de ethanol buiten de definitie 
van overige alcoholhoudende producten. Ook alcoholen zoals propanol, 2-propanol en 
methanol worden niet als overige alcoholhoudende producten aangemerkt, omdat zij 
niet zijn bestemd voor menselijke consumptie. 

4.5.8.5 Maatstaf van heffing 

De accijns van ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten wordt vastgesteld per 
hectoliter absolute alcohol bij 20°C, en berekend op grond van het aantal hectoliter 
absolute alcohol. De lidstaten zijn gehouden hetzelfde accijnstarief toe te passen op 
alle producten die aan deze accijns zijn onderworpen396. 

Voor de vaststelling van deze toestand en de bepaling van het tarief wordt het vo-
lume van ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten die bestaan uit een vloei-
stof waarin zich bestanddelen in vaste vorm bevinden, gesteld op het volume van het 
gehele product. Dit forfait is gebaseerd op het gegeven dat één liter alcohol een massa 
heeft van 800 gram. Gezien het feit dat het alcoholgehalte bij producten in vaste vorm 
veelal gering is, zijn de bevoordelingen en benadelingen als gevolg van het verschil in 
soortelijk gewicht verwaarloosbaar. 

4.5.9 Energieproducten 

Tot de energieproducten behoren de traditionele minerale oliën en sedert 1 januari 
2004 een reeks andere energieproducten waaronder elektriciteit. Deze accijnsgoede-
ren worden hierna achtereenvolgens behandeld, waarbij de GN-codes die richtlijn 
voor de definiëring van energieproducten en elektriciteit bezigt, zijn vertaald naar 
gewoon spraakgebruik om de inzichtelijkheid te creëren.  

 
395.  Als bedoeld in artikel 64 lid 1 onderdeel a Wa. 
396.  Artikel 21 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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4.5.9.1 Energieproducten en elektriciteit 

Ingevolge de Richtlijn energiebelastingen wordt onder het begrip energieproducten 
verstaan397: 
1. producten van de GN-codes 1507 tot en met 1518, indien deze zijn bestemd om 

als verwarmings- of motorbrandstof te worden gebruikt: plantaardige oliën en 
vetten: sojaolie (GN-code 1507), grondnotenolie (GN-code 1508), olijfolie (GN-
code 1509), andere olie en mengsels daarvan met olijfolie (GN-code 1510), palm-
olie (GN-code 1511), zonnebloemzaad, saffloer- en katoenzaadolie (GN-code 
1512), kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie (GN-code 1513), 
koolzaad-, raapzaad-, en mosterdzaadolie (GN-code 1514), andere plantaardige 
vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen) (GN-code 1515), dierlijke en 
plantaardige vetten en oliën, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, op-
nieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder be-
reid (GN-code 1516), margarine, mengsels en bereidingen, voor menselijke con-
sumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschil-
lende vetten en oliën, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan (GN-code 
1517), en standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, gekookt, geoxideerd, 
gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, ande-
re dan die bedoeld bij post 1516, mengsels en bereidingen van dierlijke of plant-
aardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij 
dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch el-
ders onder begrepen (GN-code 1518); 

2. producten van de GN-codes 2701, 2702 en 2704 tot en met 2715: steenkool, bri-
ketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen 
(GN-code 2701), bruinkool, ook indien geperst, andere dan git (GN-code 2702), co-
kes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst en 
retortenkool (GN-code 2704), steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke 
gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (GN-code 
2705), teer en andere minerale teersoorten (GN-code 2706), olie en andere pro-
ducten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer en soort-
gelijke producten (GN-code 2707), pek en pekcokes, van steenkoolteer of van an-
dere minerale teer (GN-code 2708), ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze 
mineralen (GN-code 2709), aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (smeeroli-
en) (GN-code 2710), ruwe gasvormige koolwaterstoffen, chemisch zuiver methaan 
en propaan daaronder begrepen, maar met uitzondering van aardgas (GN-code 
2711), vaseline, paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, 
montaanwas, turf en andere minerale was (GN-code 2712), petroleumcokes, pe-
troleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mi-
neralen (GN-code 2713), natuurlijke bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze lei-
steen en bitumineus zand (GN-code 2714), bitumineuze mengsels (GN-code 
2715); 

 
397.  Artikel 2 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
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3. producten van de GN-codes 2901 en 2902: acyclische koolwaterstoffen (GN-code 
2901), cyclische koolwaterstoffen (GN-code 2902); 

4. producten van de GN-code 2905 11 00 die niet van synthetische oorsprong zijn, 
indien deze zijn bestemd om als verwarmings- of motorbrandstof te worden ge-
bruikt: methanol (methylalcohol); 

5. producten van de GN-code 3403: smeermiddelen, koeloliën, trekvetten; 
6. producten van de GN-code 3811: dopes; 
7. producten van de GN-code 3817: alkylbenzenen en alkylnaftalenen van gemengde 

samenstelling; 
8. producten van de GN-code 3824 90 99, indien deze zijn bestemd om als verwar-

mings- of motorbrandstof te worden gebruikt: mengsels van methylesters van 
plantaardige oliën en vetten. 

 
De GN-codes verwijzen naar de Verordening van de EC van 6 augustus 2001398. Jaar-
lijks wordt een besluit genomen tot bijwerking van de GN-codes voor energieproduc-
ten en elektriciteit. Het besluit mag niet leiden tot wijzigingen van de minimumtarie-
ven, noch tot toevoeging of verwijdering van energieproducten en elektriciteit399. 

Ad 1 en 8. Voor biobrandstoffen acht de gemeenschapswetgever het wenselijk om 
ter stimulering van het verbruik daarvan communautaire regels op te stellen waarbin-
nen de lidstaten verlaagde tarieven kunnen toepassen, eveneens om bij te dragen aan 
een betere werking van de interne markt op dit gebied en om de lidstaten en de 
marktdeelnemers een voldoende mate van rechtszekerheid te bieden. Dit is gebeurd 
bij de Richtlijn biobrandstoffen. 

4.5.9.2 Elektriciteit 

Ingevolge de Richtlijn energiebelastingen wordt onder elektriciteit verstaan: elektrici-
teit van de GN-code 2716400. 

4.5.9.3 Fictieve energieproducten 

De energieproducten waarvoor in de richtlijn geen tarief is vastgesteld en die bestemd 
zijn voor verbruik, worden aangeboden voor verkoop of worden gebruikt als motor- of 
verwarmingsbrandstof, worden belast tegen het tarief van de gelijkwaardige motor- of 
verwarmingsbrandstof, naargelang van het gebruik dat ervan gemaakt wordt401. Naast 
deze genoemde belastbare energieproducten wordt tegen het tarief van de gelijk-
waardige motorbrandstof belast (1) elk product dat bestemd is voor gebruik, wordt 
aangeboden voor verkoop of wordt gebruikt als motorbrandstof of als additief of vul-

 
398.  Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I 

van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomen-
clatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, PB L 279 van 23 oktober 2001, blz. 1. 

399.  Artikel 2 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
400.  Artikel 2 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
401.  Artikel 2 lid 3 eerste volzin Richtlijn energiebelastingen. 
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stof in motorbrandstoffen; en (2) elke andere koolwaterstof, turf uitgezonderd, die 
bestemd is voor gebruik, wordt aangeboden voor verkoop of wordt gebruikt als ver-
warmingsbrandstof402. 

Deze gelijkwaardige producten worden fictieve energieproducten genoemd en be-
vestigen de juridische neutraliteit van de heffing van de EB. Fictieve energieproducten 
zijn goederen die niet zijn gedefinieerd in de Richtlijn energiebelastingen en waarvoor 
dientengevolge geen tarief is vastgesteld, maar wel een gelijke bestemming kunnen 
hebben en kunnen worden verbruikt als substituut voor energieproducten die wel in 
de Richtlijn energiebelastingen zijn gedefinieerd en waarvoor wél een tarief is vastge-
steld. Indien fictieve energieproducten, ongeacht samenstelling, wat gebruik en be-
stemming betreft overeenkomen met één van de wél in de richtlijn genoemde ener-
gieproducten en bestemd zijn voor verbruik, worden aangeboden voor verkoop of 
worden verbruikt als verwarmings- of motorbrandstof of als additief of vulstof in 
motorbrandstoffen, is sprake van belaste energieproducten. Het aldus belasten van 
fictieve energieproducten als echte energieproducten doet overigens af niets aan de 
toepassing van de Accijnsrichtlijn of de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken, 
wanneer het betreffende goed ethylalcohol is volgens de definitie van die richtlijn403. 

4.5.9.4 Energieproducten buiten richtlijnregime 

De Richtlijn energiebelastingen is niet van toepassing op warmte, brandhout (GN-code 
4401), houtskool (GN-code 4402)404, op energieproducten verbruikt voor andere doel-
einden dan als motor- of verwarmingsbrandstof405, zoals smeeroliën (GN-code 2710), 
en niet op duaal gebruik van energieproducten406. Kennelijk is het de bedoeling van de 
gemeenschapswetgever geweest om met de heffing van minerale oliën die voor ande-
re doeleinden dan als brandstof worden gebruikt en die tot 1 januari 2004 door middel 
van een voor alle lidstaten eenduidige, verplichte vrijstelling was geharmoniseerd, een 
stap terug te zetten op weg naar de voltooiing van de interne markt door die energie-
producten vanaf 1 januari 2004 uit te sluiten van de accijnsharmonisatie, waardoor de 
mogelijkheden tot nationale accijnsheffing zijn toegenomen en de interne neutraliteit 
van de interne markt navenant afgenomen. De lidstaten kunnen weer zelf beslissen 
hoe zij omgaan met het verbruik van deze uitgesloten energieproducten. Een nationa-
le accijns van smeeroliën is nu bijvoorbeeld toegestaan407, in tegenstelling tot onder 
het tot 2004 geldende regime van de Structuurrichtlijn minerale oliën waarbinnen 
smeermiddelen communautair verplicht waren vrijgesteld, zodat een nationale accijns 
van smeeroliën op basis van de BRAATHENS-regel ook niet mogelijk was408. 

 
402.  Artikel 2 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
403.  Overweging 27 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
404.  Artikel 2 lid 4 eerste volzin onderdeel a Richtlijn energiebelastingen. 
405.  Artikel 2 lid 4 eerste volzin onderdeel b eerste streepje Richtlijn energiebelastingen. 
406.  Artikel 2 lid 4 eerste volzin onderdeel b tweede streepje Richtlijn energiebelastingen. 
407.  Artikel 2 lid 4 onderdeel b Richtlijn energiebelastingen. 
408.  HvJ EG 25 september 2003, nr. C-437/01, EC vs. Italië (Italiaanse smeeroliën I), Jur. 2003, blz. I-9861. 

HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. Riks-
skatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419. 



4.5   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

372 

Een energieproduct wordt duaal gebruikt wanneer het zowel als verwarmings-
brandstof als voor andere doeleinden dan als motor- of verwarmingsbrandstof wordt 
gebruikt. Het gebruik van energieproducten voor chemische reductie of elektrolyti-
sche en metallurgische procedés, wordt als duaal gebruik beschouwd409. Het gebruik 
van zware stookolie voor bijvoorbeeld de productie van aluminiumoxide valt hieron-
der. Kolen en aardgas die worden verbruikt anders dan als brandstof dan wel aardgas 
dat wordt gebruikt als additief of als vulstof in producten die direct of indirect zijn 
bestemd voor verbruik, worden aangeboden voor verkoop of worden verbruikt als 
aardgas zijn niet belast410. Aardgas voor de verhitting van kooldioxide ten behoeve van 
de productie van oxo-alcoholen is verbruik van aardgas als brandstof en niet als 
grondstof411. 

Elektriciteitsverbruik ten behoeve van chemische reductie en van elektrolytische en 
metallurgische procedés valt eveneens buiten het bereik van de richtlijn. Hetzelfde 
geldt voor elektriciteit die meer dan 50% van de kosten van een product veroorzaakt. 
De lidstaten kunnen daarom zelf beslissen hoe zij omgaan met dit verbruik. Onder het 
begrip productkosten wordt verstaan: de som van de totale aankoop van goederen en 
diensten, de personeelslasten en de afschrijving van kapitaalgoederen, berekend op 
basis van het gemiddelde per eenheid. Onder het begrip elektriciteitskosten wordt 
verstaan: de feitelijke aankoopwaarde van de elektriciteit of de voortbrengingskosten 
van de elektriciteit, ingeval de elektriciteit in het bedrijf wordt gegenereerd412. 

Voorts is de Richtlijn energiebelastingen niet van toepassing op mineralogische 
procedés413. Wel staan deze onder toezicht van de fiscale autoriteiten van de lidsta-
ten414. 

4.5.10 Tabaksproducten 

Tot de communautaire tabaksproducten behoren sigaretten, sigaren, cigarillo’s, tabak 
van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (kerftabak) en rooktabak. Deze 
accijnsgoederen worden hierna achtereenvolgens behandeld. 

Pruimtabak en snuiftabak zijn per 1 januari 1993 buiten de Europese ac-
cijnsharmonisatie gebleven. Op het in de handel brengen van tabak voor oraal gebruik 
rust om volksgezondheidsredenen een communautair verbod. Onder tabak voor oraal 
gebruik wordt verstaan: alle tabaksproducten voor oraal gebruik, met uitzondering 
van producten die bestemd zijn om te worden gerookt of gepruimd, die geheel of 

 
409.  Artikel 2 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
410.  Als bedoeld in artikel 64 Wbm. Artikel 67 Wbm. 
411.  Hof ’s-Gravenhage 27 oktober 1994, nr. 93/1663, V-N 1994/3986 en V-N 1994/3732. 
412.  Artikel 2 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
413.  De productieprocessen als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 

1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese 
Gemeenschap zijn ondergebracht onder code DI 26 "Vervaardiging van overige niet-metaalhou-
dende minerale producten" van de NACE-nomenclatuur, PB L 293 van 24 oktober 1990, blz. 1, laat-
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van de Commissie, PB L 6 van 10 januari 2002, 
blz. 3. Artikel 2 lid 4 eerste volzin onderdeel b vijfde streepje Richtlijn energiebelastingen. 

414.  Artikel 2 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
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gedeeltelijk uit tabak bestaan, in de vorm van poeder, fijne deeltjes of een combinatie 
van deze vormen – met name die welke in portiezakjes of poreuze builtjes worden 
aangeboden – of in vormen die er uitzien als levensmiddelen, zoals snus, de traditione-
le Zweedse tabak, fijngemalen of fijngesneden tabak, die los of in portiezakjes wordt 
verkocht en genoten door deze tussen het tandvlees en de lip te plaatsen)415. 

4.5.10.1 Sigaretten 

Als sigaretten worden beschouwd tabaksrolletjes die (1) geschikt zijn om als zodanig 
te worden gerookt en die geen sigaren of cigarillo’s zijn, (2) door middel van een een-
voudige niet-industriële handeling in een huls van sigarettenpapier worden gescho-
ven, of (3) door middel van een eenvoudige niet-industriële handeling met sigaretten-
papier worden omhuld. 

Een tabaksrolletje wordt voor de toepassing van de accijns als twee sigaretten be-
schouwd wanneer het, zonder filter en mondstuk, meer dan 9 maar niet meer dan 18 
centimeter lang is, en als drie sigaretten wanneer het, zonder filter en mondstuk, meer 
dan 18 maar niet meer dan 27 centimeter lang is, enzovoorts416. 

Sigaretten van donkere tabak en sigaretten van heldere tabak worden vervaardigd 
in vergelijkbare productieprocessen uit verschillende soorten van hetzelfde basispro-
duct, tabak, en hoewel de producteigen kenmerken van sigaretten van donkere tabak 
en van sigaretten van heldere tabak, zoals hun smaak en hun geur, niet gelijk zijn, zijn 
zij toch soortgelijk417. 

4.5.10.2 Sigaren en cigarillo’s 

Als sigaren of cigarillo’s worden beschouwd: Onder het begrip sigaren of cigarillo’s 
wordt verstaan: (1) volledig uit natuurtabak bestaande tabaksrolletjes, (2) tabaksrolle-
tjes met een dekblad van natuurtabak, (3) tabaksrolletjes bestaande uit een gebroken 
melange, met een dekblad dat de normale kleur heeft van een sigaar en dat het pro-
duct volledig omhult, in voorkomend geval met inbegrip van het filter, doch zonder 
het mondstuk (voor sigaren met mondstuk) en een omblad, beide van gereconstitu-
eerde tabak, waarvan het gewicht per stuk, zonder filter of mondstuk, niet minder dan 
1,2 gram bedraagt en het dekblad schuin gewikkeld is volgens een lijn die met de 
lengteas van het rolletje een scherpe hoek van ten minste 30 graden maakt, en (4) ta-
baksrolletjes bestaande uit een gebroken melange, met een dekblad dat de normale 
kleur heeft van een sigaar, van gereconstitueerde tabak, dat het product volledig om-
hult, in voorkomend geval met inbegrip van het filter, doch zonder het mondstuk 

 
415.  Artikel 8 van richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betref-

fende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidsta-
ten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten, PB L 194, blz. 26. 
HvJ EG 14 december 2004, nrs. C-434/02, Arnold André GmbH & Co. KG vs. Landrat des Kreises Her-
ford, Jur. 2004, blz. I-11825. 

416.  Artikel 4 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
417. HvJ EG 27 februari 2002, nr. C-302/00, EC vs. Frankrijk (Franse tabaksaccijns, minimum kleinhan-

delsprijs, tariefsdifferentiatie donkere en heldere tabak), Jur. I-02055, r.o. 25-29. 
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(voor sigaren met mondstuk) en waarvan het gewicht per stuk, zonder filter of mond-
stuk, niet minder dan 2,3 gram bedraagt en de omtrek over ten minste een derde van 
de lengte 34 millimeter of meer bedraagt, zulks indien deze tabaksrolletjes geschikt 
zijn om als zodanig te worden gerookt418. Duitsland behoeft aan de per 7 maart 2002 in 
werking getreden gewijzigde definitieonderdelen (3) en (4) eerst per 1 januari 2008 te 
voldoen419. 

Met sigaren en cigarillo’s worden gelijkgesteld, producten die gedeeltelijk uit ande-
re stoffen dan tabak bestaan, maar die aan de overige criteria van sigaren en cigarillo’s 
voldoen, op voorwaarden evenwel dat deze producten zijn voorzien van, respectieve-
lijk: (1) een dekblad van natuurtabak, (2) een dekblad en een omblad van tabak, beide 
van geregenereerde tabak, en (3) een dekblad van geregenereerde tabak. 

4.5.10.3 Tabak van fijne snede (kerftabak) 

Als tabak van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (kerftabak, shagta-
bak), wordt beschouwd: rooktabak als hierboven omschreven die voor meer dan 25 
gewichtsprocenten tabaksdeeltjes met een snijbreedte van minder dan 1 millimeter 
bevat. De lidstaten mogen als tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten 
beschouwen, rooktabak die voor meer dan 25 gewichtsprocenten tabaksdeeltjes met 
een snijbreedte van meer dan 1 millimeter bevat en die verkocht of bestemd is om te 
worden verkocht voor het rollen van sigaretten420. 

4.5.10.4 Rooktabak 

Als rooktabak worden beschouwd: (1) gesneden of op andere wijze versnipperde, 
gesponnen of tot flakes geperste tabak die geschikt is om zonder verdere industriële 
verwerking te worden gerookt, en (2) tabaksafval, verpakt voor de verkoop in het 
klein, niet zijnde sigaretten, sigaren of cigarillo’s, en geschikt is om te worden ge-
rookt421. 

Ter zake van rooktabak wordt in de Structuurrichtlijn tabaksproducten een onder-
scheid gemaakt tussen tabak die is bestemd voor het rollen van sigaretten en tabak die 
is bestemd om op andere wijze te worden gerookt. Dit onderscheid is van belang als 
een lidstaat bij de toepassing van het tarief een onderscheid maakt tussen deze soor-
ten rooktabak. Met rooktabak worden gelijkgesteld, de producten die geheel of ge-
deeltelijk uit andere stoffen dan tabak bestaan, maar die aan de overige criteria vol-
doen422. 

 
418.  Artikel 3 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
419.  Artikel 4 lid 2 van Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging van Richtlijn 

92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns 
op tabaksfabrikaten betreft, PbEG L 46/26 van 16 februari 2002. 

420.  Artikel 6 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
421.  Artikel 5 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
422.  Artikel 7 lid 2 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
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4.5.10.5 Andere soorten rooktabak 

Onder andere soorten rooktabak wordt verstaan: met sigaren en cigarillo’s gelijkgestel-
de producten die gedeeltelijk uit andere stoffen dan tabak bestaan, maar die aan de 
overige criteria van sigaren of cigarillo’s voldoen, op voorwaarden evenwel dat deze 
tabaksproducten zijn voorzien van een dekblad van natuurtabak, een dekblad en een 
omblad van tabak, beide van geregenereerde tabak, of een dekblad van geregenereer-
de tabak423. 

Met sigaretten en rooktabak worden gelijkgesteld, de tabaksprodukten die geheel of 
gedeeltelijk uit andere stoffen dan tabak bestaan, maar die aan de overige criteria van 
sigaretten respectievelijk rooktabak voldoen. Producten die geen tabak bevatten wor-
den niet als tabaksproducten beschouwd wanneer zij uitsluitend medische doelen 
dienen424. 

4.5.10.6 Voorbewerkte geperste rolletjes of losse kerftabak 

Volgens de Structuurrichtlijn tabaksproducten dienen tabaksrolletjes die als zodanig 
na een eenvoudige behandeling met de hand kunnen worden gerookt, ter wille van 
een uniforme belasting van die producten eveneens als sigaret te worden be-
schouwd425. Behalve als zodanig voor roken geschikte tabaksrolletjes die niet zijn aan 
te merken als sigaren, worden ook als sigaretten aangemerkt niet als sigaren aan te 
merken tabaksrolletjes die al geschikt zijn om te worden gerookt na een eenvoudige 
niet-industriële handeling bestaande uit het aanbrengen om de rolletjes van een huis 
van sigarettenpapier of het omhullen van de rolletjes met sigarettenpapier426. Het gaat 
hierbij niet om het gebruikelijke rollen van shag of het met kerftabak (shagtabak) 
vullen van hulzen maar om fabrieksmatig geperste rolletjes, waaromheen handmatig 
een huls of sigarettenpapier moet worden aangebracht. De gemeenschapswetgever 
heeft een duidelijk onderscheid heeft willen maken tussen enerzijds uit tabak ver-
vaardigde rolletjes, die als sigaretten worden beschouwd, en anderzijds rooktabak voor 
het rollen van sigaretten. Aldus wordt een duidelijk materieel onderscheid gemaakt 
tussen tabak die door de producent al is bewerkt tot een eenheid met de vorm en de 
afmeting van een sigaret en losse tabak waaraan de roker deze vorm nog moet geven. 

In het WEST SINGLE PACKS-arrest van het HvJ EG (2005) is de EC van opvatting dat de 
vervaardiging van een sigaret met West Single Packs tabaksrolletjes427 op eenvoudige 

 
423.  Artikel 7 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
424.  Artikel 7 lid 2 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
425.  Overweging 14 considerans Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
426.  Het begrip sigaret is uitgebreid met: ‘tabaksrolletjes die door middel van een eenvoudige niet-

industriële handeling in een huls van sigarettenpapier worden geschoven’ bij Richtlijn 92/78/EEG 
van de Raad van 19 oktober 1992 tot wijziging van de richtlijnen 72/464/EEG en 79/32/EEG betref-
fende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten, PB nr. L 316, 
blz. 5. 

427.  Als bedoeld in artikel 4 lid 1 onderdeel b Structuurrichtlijn tabaksproducten. Het gaat hier om 
rolletjes tabak van fijne snede die individueel in een huls van aluminiumfolie zijn gewikkeld, welke 
aan beide zijden open is en de juiste maat heeft om in, eveneens onder de merknaam West ver-
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wijze met de hand kan plaatsvinden. Duitsland is daarentegen van mening dat de 
vervaardiging van zo’n sigaret in een aantal opeenvolgende stadia moet plaatsvinden, 
welke een precieze en geroutineerde handeling vereist, verwijzend naar onder meer 
naar het feit dat personen die aan tests hebben deelgenomen van mening waren dat 
het gebruik van West Single Packs ingewikkeld en niet erg praktisch was en veel oefe-
ning vereiste, hetgeen geen aansporing was om dit als eenvoudig te kwalificeren. Het 
HvJ EG heeft vastgesteld, dat voor de vervaardiging van een sigaret uit een geprefabri-
ceerd bestanddeel West Single Packs een eenvoudige niet-industriële handeling vereist, 
die niet meer inhoudt dan dat genoemd bestanddeel met zijn aluminiumverpakking in 
een huls van sigarettenpapier wordt geschoven, waarna deze verpakking wordt ver-
wijderd en de tabak in de huls achterblijft. Er is dus sprake van sigaretten, belast naar 
het voor sigaretten toepasselijke tarief428, dat hoger is dan dat voor tabak van fijne 
snede voor het rollen van sigaretten429. 

Onder het regime van de Tweede richtlijn tabaksfabrikaten heeft zich een soortge-
lijke kwestie afgespeeld. Vanaf 1988 bracht BRINKMANN TABAKFABRIKEN GMBH te Bremen 
onder de benaming Westpoint een tabaksproduct op de markt, waarover de vraag 
werd gesteld of dit product moest worden belast als een sigaret of als rooktabak, het-
geen een lager tarief impliceert. Sinds april 1989 verkocht Brinkmann Westpoint in 
Duitsland, waar het werd belast als rooktabak. In april 1990 bracht Brinkmann West-
point op de Deense markt, nadat een regionaal douanekantoor haar had meegedeeld, 
dat Westpoint zou worden belast als rooktabak van fijne snede. Op verzoek van een 
concurrent van BRINKMANN bepaalde Momsnævnet, de hoogste Deense administratieve 
instantie op belastinggebied, aan de hand van de Lov om tobaksafgifter, de Deense wet 
inzake tabaksaccijnzen, evenwel, dat de Westpoint-tabaksrolletjes moesten worden 
belast volgens het tarief voor sigaretten. BRINKMANN’s verzoeken tot opschorting van 
de tenuitvoerlegging van dit besluit werden afgewezen.  

Westpoint bestaat uit een pakje dat er uitziet als een gewoon pakje sigaretten, dat 
25 gram rooktabak van fijne snede bevat, die is opgedeeld in dertig industrieel ver-
vaardigde tabaksrolletjes met een poreus omhulsel van cellulose. Elk tabaksrolletje is 
68,6 millimeter lang en weegt ongeveer 833 milligram. Om gerookt te kunnen wor-
den, moeten de tabaksrolletjes met sigarettenpapier worden omhuld. Daartoe ver-

 
kochte, hulzen van sigarettenpapier met een filter te worden geschoven. Teneinde uit deze be-
standdelen een sigaret samen te stellen, schuift de roker een tabaksrolletje met de aluminiumver-
pakking in een huls van sigarettenpapier en verwijdert hij vervolgens de verpakking, waarbij de ta-
bak in de huls achterblijft. De producent brengt daartoe een instrument op de markt dat West Ma-
ker wordt genoemd en dat qua afmetingen en uiterlijk op een balpen lijkt. Het bestaat hoofdzakelijk 
uit een huls met een uiteinde dat kan grijpen, en een staafje aan de binnenkant. Het uiteinde grijpt 
voorzichtig de aluminiumverpakking, die enigszins uit de huls van sigarettenpapier steekt. Door het 
staafje naar binnen te schuiven, duwt de roker het tabaksrolletje en de huls van sigarettenpapier 
weg van de aluminiumverpakking, zodat een kant-en-klaarsigaret ontstaat. Conclusie A-G Jacobs 
14 juli 2005 voor HvJ EG 10 november 2005, nr. C-197/04, EC vs. Duitsland, www.curia.europa.eu/ 
jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 11-13. 

428.  Hiervoor geldt de minimumaccijns van artikel 2 eerste alinea Tariefrichtlijn sigaretten. 
429.  HvJ EG 10 november 2005, nr. C-197/04, EC vs. Duitsland (voorbewerkte tabaksrolletjes), www. 

curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 31. 
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koopt BRINKMANN apart hulzen van sigarettenpapier, waarin de tabaksrolletjes kunnen 
worden geschoven. De tabaksrolletjes kunnen ook in gewoon sigarettenpapier worden 
gerold.  

De Tweede richtlijn tabaksfabrikaten, bevatte al een duidelijke definitie van sigaret-
ten, met de navolgende drie onderscheidende elementen: (1) tabaksrolletjes, die 
(2) geschikt zijn om als zodanig te worden gerookt, en (3) geen sigaren of cigarillo’s 
zijn. Vaststaat dat Westpoint voldeed aan de eerste en de derde voorwaarde. Het vol-
deed niet aan de tweede, omdat het Westpoint-tabaksrolletje niet als zodanig kon 
worden gerookt, maar in een huls van sigarettenpapier moest worden geschoven of 
met gewoon sigarettenpapier omhuld. Westpoint zou daarmee binnen de werkings-
sfeer vallen van de definitie van rooktabak van de Tweede richtlijn tabaksfabrikaten. 
De in geding zijnde tabaksrolletjes bestonden immers uit gesneden tabak die geschikt 
is om zonder verdere industriële verwerking te worden gerookt.  

Volgens het HvJ EG in het BRINKMANN I-arrest (1998) heeft het begrip tabaksrolletjes 
die geschikt zijn om als zodanig te worden gerookt betrekking op een afgewerkt product. 
Ook een sigaar waarvan de punt moet worden afgeknipt alvorens die kan worden 
gerookt, is een afgewerkt product. Dat is daarentegen niet het geval bij een tabaksrol-
letje dat, met een ander product, namelijk een apart verkochte huls van sigarettenpa-
pier, moet worden samengevoegd om een product te verkrijgen dat als zodanig kan 
worden gerookt. Daarmee is Westpoint aan te merken als rooktabak in de zin van de 
Tweede richtlijn tabaksfabrikaten430. 

De vraag of BRINKMANN recht heeft op schadevergoeding wegens de verkeerde inde-
ling van Westpoint en de weigering het besluit tot die indeling op te schorten totdat er 
een beslissing van de rechter zou zijn, heeft het HvJ EG ook beantwoord. In beginsel is 
de beantwoording van een dergelijke vraag aan de nationale rechter, maar in dit geval 
beschikte het HvJ EG over alle benodigde informatie om te oordelen of sprake was van 
een voldoende ernstige inbreuk op het gemeenschapsrecht die schadevergoeding 
rechtvaardigt. De verkeerde kwalificatie van Westpoint is naar de opvatting van het 
HvJ EG niet zo’n ernstige inbreuk. Er bestaat in casu geen direct causaal verband tus-
sen de schending van het gemeenschapsrecht en de schade die BRINKMANN zou hebben 
geleden. De Deense autoriteiten hebben immers de relevante bepalingen van de 
Tweede richtlijn tabaksfabrikaten met de precieze definities van tabaksproducten 
onmiddellijk toegepast. Dat de definities van de Tweede richtlijn niet bij ministeriële 
besluiten zijn geïmplementeerd, volstaat op zich niet om de Deense staat aansprake-
lijk te maken. Ook beantwoordt Westpoint niet volledig aan de ene dan wel de andere 
definitie in de Tweede richtlijn. Het gaat integendeel om een product dat bij de vast-
stelling van de Tweede richtlijn nog niet bestond en dat de consumenten de voordelen 
van een sigaret wil bieden tegelijk met het voordeel van de lagere accijns van rookta-
bak. De uitlegging die de Deense autoriteiten aan de betrokken definities hebben ge-
geven, was derhalve niet kennelijk in strijd met de Tweede richtlijn en met name niet 
met het hiermee beoogde doel. Dit geldt te meer, nu de Finse regering en de Commis-
sie die uitlegging hebben verdedigd. Zo gezien is het dus van weinig belang, dat de 

 
430. HvJ EG 24 september 1998, nr. C-319/96, Brinkmann Tabakfabriken GmbH vs. Skatteministeriet 

Denemarken (Brinkmann I), Jur. 1998, blz. I-05255, r.o. 16-22. 



4.5   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

378 

Deense autoriteiten hebben geweigerd het besluit op te schorten, ook omdat het ge-
meenschapsrecht dit niet verlangt431.  

4.5.10.7 Kleinhandelsprijs 

Van tabaksproducten wordt accijns ad valorem geheven, berekend over de maximum-
kleinhandelsprijs, met inbegrip van de douanerechten, alsmede een fysieke accijns 
welke berekend wordt per eenheid product. Het heffingspercentage van de accijns ad 
valorem en het bedrag van de fysieke accijns moeten voor alle sigaretten dezelfde zijn. 
Ten aanzien van sigaretten bestaat dezelfde verhouding tussen de fysieke accijns en de 
som van de accijns ad valorem en de omzetbelasting, opdat de kleinhandelsverkoop-
prijzen een juiste afspiegeling vormen van het verschil in de verkoopprijzen van de 
producenten. Zo nodig kan voor de accijns van sigaretten een minimumaccijnsbedrag 
worden vastgesteld, waarvan de bovengrens voor elke etappe door de Raad, op voor-
stel van de EC, wordt vastgesteld432. 

4.5.10.8 Prijsbeheersing tabaksproducten 

De producent of, in voorkomend geval, diens vertegenwoordigers of gemachtigden in 
de Gemeenschap alsmede de importeurs van producten uit derde landen stellen vrije-
lijk de maximumkleinhandelsprijs vast van elk van hun producten voor iedere lidstaat 
waar deze tot verbruik worden uitgeslagen, zulks binnen de nationale wettelijke bepa-
lingen inzake prijsbeheersing, voor zover verenigbaar met communautaire voorschrif-
ten433. Ter vereenvoudiging van de accijnsheffing kunnen de lidstaten voor elke groep 
tabaksproducten zonder onderscheid naar kwaliteit, presentatie, oorsprong van de 
producten of van de gebruikte grondstoffen, kenmerken van de ondernemingen of 
enig ander criterium, een schaal voor de kleinhandelsprijzen vaststellen, mits die 
schaal voldoende uitgebreid en gedifferentieerd is om de verscheidenheid van de 
producten uit de Gemeenschap metterdaad te dekken434. 

De vaststelling van een minimumkleinhandelsprijs door de overheid, beknot vol-
gens de EC en het HvJ EG in het arrest-GRIEKSE MINIMUMKLEINHANDELSPRIJS (2000) en in 
het FRANSE TABAKSACCIJNS-arrest (2002) de vrijheid van de producenten en de im-
porteurs om hun maximumkleinhandelsprijs vast te stellen, omdat deze niet lager zal 
kunnen zijn dan de verplichte minimumprijs435. Minimumprijzen maken inbreuk op 

 
431. Idem, r.o. 23-32. 
432. Artikel 8 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
433.  Artikel 9 lid 1 en slotzin Structuurrichtlijn tabaksproducten. Als producent van tabaksproducten 

wordt beschouwd, de in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of de rechtspersoon die 
tabak verwerkt tot voor verkoop in de kleinhandel gerede producten. 

434.  Artikel 9 lid 2 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
435.  HvJ EG 19 oktober 2000, nr. C-216/98, EC vs. Griekenland (minimumkleinhandelsverkoopprijzen), 

Jur. 2000, blz. I-8921, r.o. 21. HvJ EG 27 februari 2002, nr. C-302/00, EC vs. Frankrijk (Franse tabaks-
accijns, minimum kleinhandelsprijs, tariefsdifferentiatie donkere en heldere tabak), Jur. I-02055, 
r.o. 15. 
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de Structuurrichtlijn tabaksproducten436 en op de vrije mededinging en bevoordelen 
de tabaksproducten, doordat die prijzen hun marges zekerder stellen. Het doel van 
rookontmoediging moet, aldus de EC, worden bereikt met verhoging van de tabaksac-
cijnstarieven. Vanuit een hoge volksgezondheidsnorm steunt de EC ten volle lidstaten 
bij het ontwerpen van maatregelen om het roken te ontmoedigen. Hogere accijnsta-
rieven voor tabakswaren hebben een gelijk effect op de prijzen en hebben niet het 
nadeel van minimumprijzen de vrije mededinging in de weg te staan. Intussen heeft 
de EC opnieuw een inbreukprocedure tegen Frankrijk ingeleid vanwege minimum-
kleinhandelsprijzen (2007)437. 

4.5.10.9 Producent van tabaksproducten 

Als producent van tabaksproducten wordt beschouwd, de in de Gemeenschap geves-
tigde natuurlijke persoon of de rechtspersoon die tabak verwerkt tot voor verkoop in 
de kleinhandel gerede producten. De producent of, in voorkomend geval, diens verte-
genwoordigers of gemachtigden in de Gemeenschap alsmede de importeurs van pro-
ducten uit derde landen stellen vrijelijk de maximumkleinhandelsprijs vast van elk 
van hun producten voor iedere lidstaat waar deze tot verbruik worden uitgeslagen, 
zulks binnen de nationale wettelijke bepalingen inzake prijsbeheersing, voor zover 
verenigbaar met communautaire voorschriften. Ter vereenvoudiging van de accijns-
heffing kunnen de lidstaten voor elke groep tabaksproducten zonder onderscheid naar 
kwaliteit, presentatie, oorsprong van de producten of van de gebruikte grondstoffen, 
kenmerken van de ondernemingen of enig ander criterium, een schaal voor de klein-
handelsprijzen vaststellen, mits die schaal voldoende uitgebreid en gedifferentieerd is 
om de verscheidenheid van de producten uit de Gemeenschap metterdaad te dek-
ken438. 

Griekenland hanteerde wettelijke bepalingen volgens welke minimumkleinhandels-
prijzen van tabaksproducten moesten worden vastgesteld. De EC meende, dat deze 
Griekse wetgeving de producenten en importeurs daarmee verhinderde om vrijelijk 
de verkoopprijs van hun producten vast te stellen. De vaststelling van een minimum-
kleinhandelsprijs door de overheid had onvermijdelijk tot gevolg, dat de vrijheid van 
de producenten en de importeurs om hun maximumkleinhandelsprijs vast te stellen, 
werd beperkt, omdat deze hoe dan ook niet lager zou kunnen zijn dan de voorge-
schreven minimumprijs. Gegeven de ratio van de Structuurrichtlijn tabaksproducten 
die er is om te voorkomen dat de concurrentie tussen de verschillende categorieën 
tabaksproducten die tot een zelfde groep behoren wordt vervalst, en zodoende de 
openstelling van de nationale markten van de lidstaten te verwezenlijken439, is be-
paald, dat in elke lidstaat van binnen de Gemeenschap vervaardigde en van uit derde 
landen ingevoerde sigaretten een evenredige accijns wordt geheven die berekend is 
over de maximumkleinhandelsprijs, met inbegrip van de douanerechten, alsmede een 

 
436.  Artikel 9 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
437.  EC referentienummer: 2005/2003. 
438. Artikel 9 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
439.  Overwegingen 3 en 7 considerans van de Structuurrichtlijn tabaksproducten. 



4.5   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

380 

fysieke accijns welke berekend wordt per eenheid product440. Deze maximumklein-
handelsprijs wordt vrijelijk vastgesteld door de producenten of, in voorkomend geval, 
door hun vertegenwoordigers of gemachtigden in de Gemeenschap alsmede de impor-
teurs uit derde landen voor elk van hun producten, zulks ten einde te verzekeren dat 
tussen hen daadwerkelijk concurrentie heerst441. Echter, naar vaste rechtspraak van 
het HvJ EG mag een nationaal systeem van prijscontrole niet in de weg staan het be-
ginsel van vrije vaststelling van de tabaksprijzen door de fabrikanten of importeurs442. 
In het GRIEKSE MINIMUMKLEINHANDELSPRIJZEN-arrest (2000) bevestigt het HvJ EG deze lijn 
door erop te wijzen, dat de uitdrukking controle van het niveau van de prijzen niet kan 
worden uitgelegd als zou de lidstaten een discretionaire bevoegdheid zijn voorbehou-
den om iets anders vast te leggen dan algemene nationale wettelijke bepalingen be-
stemd om de prijsstijgingen af te remmen443. Bovendien moet in het kader van de 
tabaksaccijns, de uitdrukking naleving van de opgelegde prijs aldus worden begrepen, 
dat hiermee wordt gedoeld op een prijs die, na te zijn vastgelegd door de fabrikant of 
de importeur en goedgekeurd door de overheid, is voorgeschreven als maximumprijs 
en als zodanig in acht moet worden genomen op alle niveaus van het distributiecircuit 
tot aan de verkoop aan de uiteindelijke verbruiker. Dit mechanisme van prijsvaststel-
ling heeft tot doel te vermijden dat, door overschrijding van de opgelegde prijs, de 
integriteit van de accijnsopbrengsten in gevaar wordt gebracht444. De Griekse wettelij-
ke regeling kan daarom niet worden geacht betrekking te hebben op de algemene 
controle van de prijzen of op de naleving van de opgelegde prijzen, nu zij er niet toe 
strekt, prijsstijgingen af te remmen – wat door de Griekse regering overigens niet 
wordt betwist – en de door de minister van Financiën opgelegde prijs niet eerst is 
vastgesteld door de fabrikant of de importeur en het bovendien om een minimumprijs 
gaat. De Griekse regering was ook van opvatting, dat het beginsel van de vrije vaststel-
ling van de prijzen van tabaksproducten de producenten of importeurs kan worden 
beperkt uit hoofde van de bescherming van de volksgezondheid, bedoeld in het EG-
verdrag445, nu de vaststelling van een minimumprijs noodzakelijk om het verbruik van 
tabaksproducten af te remmen. Het HvJ EG wijst erop, dat de lidstaten krachtens het 
EG-verdrag nationale maatregelen mogen toepassen die de handel tussen lidstaten 
beperken, ten einde de gezondheid en het leven van personen te beschermen. Op basis 
van het EG-verdrag getroffen maatregelen zijn echter slechts gerechtvaardigd wan-
neer zij noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken en wanneer hetzelfde doel 
niet kan worden bereikt met maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer 

 
440.  Artikel 8 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
441.  Artikel 9 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
442.  Deze rechtspraak is voornamelijk gewezen op artikel 5 lid 1 Eerste richtlijn tabaksfabrikaten, dat 

overeenstemt met artikel 9 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
443.  HvJ EG 21 juni 1983, nr. 90/82, EC vs. Frankrijk, Jur. 1983, blz. 2011, r.o. 22. 
444.  HvJ EG 16 november 1977, nr. 13/77, NV GB INNO BM vs. Vereniging van de Kleinhandelaars in 

Tabak (ATAB), Jur. 1977, blz. 2155, r.o. 64. 
445.  Artikel 30 EG. 
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minder beperken446. Het doel van bescherming van volksgezondheid zou aldus het 
HvJ EG in casu op passende wijze kunnen worden nagestreefd door een verhoogde 
accijns van tabaksproducten, die het beginsel van vrije prijsvaststelling onaangetast 
zou laten. De mogelijkheid van de fabrikanten en importeurs om verhogingen van de 
accijnzen van hun producten niet af te wentelen, is immers hoe dan ook beperkt door 
de omvang van hun winstmarge, zodat accijnsverhogingen vroeg of laat toch in de 
kleinhandelsverkoopprijzen terecht zullen komen. De Griekse minimumkleinhandels-
prijs was dus in alle opzichten in strijd met het gemeenschapsrecht447. 

4.5.10.10 Rookwaren voor medische doelen 

Producten die dienen om te worden gerookt, maar geen tabak bevatten, en bovendien 
uitsluitend medische doeleinden dienen, blijven buiten de heffingsgrondslag448. Te 
denken valt aan bijvoorbeeld kruidensigaretten voor astmapatiënten of als hulp-
middel bij het stoppen met roken. Sigaretten die zijn bestemd om te worden gebruikt 
om van rookverslaving af te komen bestaan veelal geheel uit andere stoffen dan tabak 
en zijn veelal niet uitsluitend voor medische doeleinden bestemd449. In het Nederland-
se accijnsregime is de onbelastbaarheid van dergelijke producten geconstrueerd als 
een vrijstelling450. De vrijstelling wordt verleend als de samenstelling van de sigaretten 
en de rooktabak en de bestemming ervan blijken uit de kleinhandelsverpakking en de 
presentatie van het product451. Zijn die doeleinden niet als zodanig kenbaar uit de 
verpakking of presentatie en is er wel sprake van medische doeleinden, dan kan de 
vrijstelling worden verleend met vergunning452. Volgens het beleid van de staats-
secretaris, dat is bevestigd in het arrest-SMITS-KOOLHOVEN (2006), is het uitgangspunt 
voor de vrijstelling van accijns dat het product uitsluitend medische doeleinden dient. 
Dat moet blijken uit de aanwezigheid van bestanddelen met medische eigenschappen. 
De omstandigheid dat het product uitsluitend via het gezondheidskanaal (apotheek en 
reform/drogist) wordt aangeboden met een bijsluiter waarop de mogelijkheden van 
een kuur om van het roken af te komen helder uiteen wordt gezet, maakt het product 
nog niet tot een product dat uitsluitend medicinale doeleinden dient. Het dienstbaar 
zijn aan het afschudden van rookverslaving kan niet als uitsluitend medicinaal worden 
bestempeld. Medicinaal dient in dit verband te worden opgevat als genezend of ge-
neeskrachtig met als doel verlichting of opheffing te bewerkstelligen van een geeste-
lijke of lichamelijke kwaal. Het roken van tabaksproducten mag dan als een verslaving 
worden beschouwd, op zich kan het evenwel niet als een te genezen kwaal worden 

 
446.  HvJ EG 10 juli 1984, nr. 72/83, Campus Oil e.a. vs. Minister van Industrie en Energie e.a., Jur. 1984, 

blz. 2727, r.o. 37. HvJ EG 23 februari 1988, nr. 216/84, EC vs. Frankrijk, Jur. 1984, blz. 793, r.o. 7. 
HvJ EG 13 december 1990, nr. C-347/88, EC vs. Griekenland, Jur. 1990, blz. I-4747, r.o. 58. 

447. HvJ EG 19 oktober 2000, nr. C-216/98, EC vs. Griekenland (minimumkleinhandelsverkoopprijzen), 
Jur. 2000, blz. I-8921, r.o. 18-33. 

448. Artikel 7 lid 2 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
449.  Kamerstukken II, 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 40. 
450.  Artikel 64 lid 1 onderdeel f Wa. 
451.  Artikel 17 UB Accijns. 
452.  Artikel 65 lid 1 onderdeel a Wa. 
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gekwalificeerd453. Volgens het Accijnscomité bestaat geen eenduidige omschrijving 
van het begrip medische doeleinden, zodat de lidstaten in dat opzicht aansluiting 
kunnen zoeken bij hun eigen nationale gezondheidswetgeving met als gevolg verschil-
len in fiscale behandeling van kruidensigaretten in de lidstaten454. 

Groothandel SMITS-KOOLHOVEN bracht kruidensigaretten in de handel. Het ging om 
uit kruiden – met name van de familie van de lipbloemigen – bestaande sigaretten 
zonder tabak, zonder medicinale werking, verkrijgbaar zonder doktersrecept, maar 
wel uitsluitend via apotheken en drogisterijen. Op elk pakje kruidensigaretten was 
een sticker aangebracht met het opschrift ‘Medicinale kruidensigaret‘. Bovendien 
werd bij het product een bijsluiter verstrekt waarin de betrokken sigaretten werden 
aangeprezen als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Deze bijsluiter was goedge-
keurd door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen/Keuringsraad 
Aanprijzing Gezondheidsproducten, een niet tot de overheid behorende instantie 
belast met het toezicht op reclame voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. In 
het arrest-SMITS-KOOLHOVEN (2006) heeft het HvJ EG beslist, dat sprake is van een ta-
baksproduct met uitsluitend medische doeleinden, als dat product stoffen bevat waar-
van de verbranding of de inhalatie een wetenschappelijk erkende medicinale, the-
rapeutische of profylactische werking heeft455. De presentatie op de markt als product 
met een medicinale perceptie, terwijl dat product deze stoffen mist, volstaat daartoe 
niet456. Een product is alleen een geneesmiddel door zowel de presentatie als genees-
middel als door de functie als geneesmiddel457. 

Naar ons oordeel had de beslissing van het HvJ EG niet mogen zijn gebaseerd op het 
vereiste van wetenschappelijk erkende werking. Zoals het HvJ EG zelf overweegt kan 
het criterium van de samenstelling van een product als relevant worden aangemerkt 
en derhalve als geëigend om vast te stellen of het product medische doeleinden dient. 
Een product dat stoffen bevat waarvan de verbranding of de inhalatie een medicinale 
werking heeft op het menselijk organisme, kan door zijn werking immers objectief 

 
453.  Paragraaf 13.7 onderdeel 2 LA. 
454.  Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften, Verslag over het adres van kruidkundig 

laboratorium De Cruydhof te Balkbrug, met betrekking tot tabaksaccijns. Kamerstukken II 1996-
1997, 25 057 nr. 171. 

455.  HvJ EG 30 maart 2006, nr. C-495/04, A.C. Smits-Koolhoven vs. Staatssecretaris (kruidensigaretten), 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 22. Dit arrest is gewezen op prejudiciële 
vragen van de HR over de uitleg van het communautaire begrip ‘medische doeleinden’ in de Struc-
tuurrichtlijn tabaksproducten, op advies van A-G OVERGAAUW in zijn conclusie van 30 juni 2003, nr. 
38.571 en nr. 38.572, naar aanleiding van een door Hof Leeuwarden bevestigde naheffingsaanslag 
inzake het voorhanden hebben van kruidensigaretten. 

456.  Idem, r.o. 23-32. 
457.  Artikel 1 onderdeel 2, van Richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965 betreffende de 

aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake geneesmiddelen, PB 1965, 
22, blz. 369, zoals gewijzigd bij richtlijn 93/39/EEG van de Raad van 14 juni 1993 tot wijziging van 
de richtlijnen 65/65/EEG, 75/318/EEG en 75/319/EEG inzake geneesmiddelen, PB L 214, blz. 22. 
HvJ EG 30 november 1983, nr. 227/82, Strafzaak tegen Leendert van Bennekom, Jur. 1983, blz. 3883, 
r.o. 22. HvJ EG 28 oktober 1992, nr. C-219/91, Strafzaak tegen Johannes Stephanus Wilhelmus ter 
Voort, Jur. 1992, blz. I 5485, r.o. 11. 
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worden onderscheiden van een product dat dergelijke stoffen niet bevat, aldus het HvJ 
EG458. 

‘s Hofs overweging wordt hoofdzakelijk weer teniet gedaan door het vervolgens 
door hemzelf aangelegde criterium van de wetenschappelijk erkende werking. Zoals 
ook het HvJ EG van opvatting is, is kenmerkend voor het accijnsregime dat van alle 
mogelijke accijnsgoederen de fiscaal relevante fysieke bestanddelen nauwkeurig val-
len te bepalen. Ook het begrip tabak is nauwkeurig gedefinieerd en staat vast, dat het 
roken van tabaksproducten ongezond en zelfs dodelijk is. In dit onheilspellend licht 
had toch enigszins moeten kunnen worden afgeweken van het uitgangspunt dat een 
uitzondering op een algemene regel restrictief moet worden uitgelegd. 

Het vereiste van de wetenschappelijk erkende werking werkt in ieder geval contra-
productief op de gezondheidsratio van de tabaksaccijns en maakt dat zelfs de chocola-
desigaretten die SINT-NICOLAAS jaarlijks via rokende schoorstenen in kinderschoentjes 
laat glijden op grond van het arrest van het HvJ EG wegens niet wetenschappelijk be-
wezen veronderstelde geestrijke dampen in de heffing van de tabaksaccijns kunnen 
worden betrokken in de lidstaten die door de Goedheiligman worden bezocht. In ieder 
geval beperkt het criterium van de wetenschappelijk erkende werking de burger in 
zijn keuzemogelijkheden om van het roken af te geraken, nu kruidenproducten als die 
van SMITS-KOOLHOVEN daarmee kennelijk als even schadelijk moeten worden afgeschil-
derd als tabaksproducten en erdoor in de heffing van de tabaksaccijns worden betrok-
ken. Tegen de aankoop van die kruidenproducten is nu eenzelfde forse en ontmoe-
digende prijsdrempel opgeworpen als voor de dodelijke tabaksproducten. Ook al is de 
medicinale, therapeutische of profylactische werking van een kruidensigaret niet 
wetenschappelijk aangetoond – toch is het vanuit volksgezondheidsoptiek verkieslij-
ker de kruidenproducten te roken of te inhaleren om van het roken af te komen dan 
gewone sigaretten waarvan de schadelijkheid is aangetoond te blijven doorroken. 
Zelfs placebo’s hebben hun wetenschappelijk beredeneerd nut. Mochten des-
alniettemin producten zonder tabaksbestanddelen op de markt verschijnen die aan-
schurken tegen de schadelijkheid en de dodelijke werking van gewone tabaksproduc-
ten, dan is de juridische neutraliteit gewaarborgd door die producten in dat geval, naar 
analogie van de fictieve energieproducten, tegemoet te treden als fictieve tabakspro-
ducten door die dan gewoon te belasten tegen het tarief van het gelijkwaardige ta-
baksproduct. Het toezicht daarop is gewaarborgd, nu conform het accijnsregime 
steeds om toepassing van de vrijstelling moet worden verzocht. 

4.5.11 Nationale accijnzen van goederen en diensten 

4.5.11.1 Nationale accijnzen van communautaire accijnsgoederen 

De lidstaten zijn vanaf de accijnsharmonisatie bevoegd gebleven om op communau-
taire accijnsgoederen nog andere (nationale accijnzen) te heffen. 

 
458.  HvJ EG 30 maart 2006, nr. C-495/04, A.C. Smits-Koolhoven vs. Staatssecretaris (kruidensigaretten), 

www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 21. 
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Ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Accijnsrichtlijn mogen van de communautai-
re accijnsgoederen, alcohol-, energie- en tabaksproducten, ook nationale accijnzen 
worden geheven, mits de heffing plaatsvindt met een specifiek doel (vereiste van de 
dubbelratio)459 en ‘daarbij de uit hoofde van de accijnzen en de BTW geldende voor-
schriften inzake belastingheffing in acht worden genomen wat betreft de vaststelling 
van de maatstaf van heffing, de berekening, de verschuldigdheid en de controle van de 
belasting’460. De ratio van deze bepaling ligt in de uiteenlopende fiscale tradities van de 
lidstaten op het gebied van de accijnzen en in het feit dat deze vaak worden aange-
wend als specifiek instrument van ander beleid dan begrotingsbeleid461, zoals milieu-
bescherming en het op doeltreffende wijze beschermen van de volksgezondheid door 
het alcoholverbruik te ontmoedigen met fiscale instrumenten462. Dubbele belasting 
vereist een dubbele ratio. 

Het oorspronkelijke voorstel van de EC hield in, dat van communautaire accijns-
goederen geen andere belastingen zouden kunnen worden geheven dan (communau-
taire) accijns en BTW463. De Raad heeft vastgehouden aan het behoud van een residue-
le bevoegdheid van de lidstaten op fiscaal gebied, mits uiteraard daarbij de uit hoofde 
van de accijnzen geldende voorschriften in acht worden genomen, en ging nog verder 
dan het amendement van het EP, waarbij werd voorgesteld dat de lidstaten bevoegd 
zouden blijven andere belastingen dan de accijns en de BTW in te stellen, mits deze in 
het handelsverkeer tussen de lidstaten niet leiden tot belastingheffing bij binnen-
komst op het nationale grondgebied, tot belastingontheffing bij het verlaten van het 
nationale grondgebied, of tot controles aan de grenzen464. Het gaat hier dus om een 
bepaling die door de Raad in de Accijnsrichtlijn is ingevoegd465. 

Voor nationale accijnzen geldt evenwel, dat het intracommunautaire verkeer van 
de ermee belaste goederen niet kan plaatsvinden binnen het geharmoniseerde contro-
lestelsel voor accijnsgoederenverkeer, dat wil zeggen het verkeer tussen de onderling 
verbonden belastingentrepots onder schorsing van de accijns en onder dekking van 
een accijnsgeleidedocument (AGD). Dit betekent dat een nationale accijns moet wor-
den vormgegeven als een afzonderlijke nationale belastingregeling. Voor goederen die 
afkomstig zijn uit andere lidstaten of via andere lidstaten de lidstaat met een specifie-
ke nationale accijns die deze goederen met accijns belast binnenkomen, evenals voor 
de goederen die vanuit die lidstaat naar andere lidstaten worden vervoerd, moeten 

 
459. Overweging 3 considerans Accijnsrichtlijn. 
460. Artikel 3 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
461. Overweging 4 considerans Accijnsrichtlijn. 
462. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 

blz. I-1129, r.o. 18-19. 
463. Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de algemene regeling voor aan accijns onder-

worpen producten, het voorhanden hebben en het verkeer ervan, artikel 3, lid 2, PB 1990, C 322, 
blz. 1. 

464. PB 1991, C 183, blz. 123. Het oorspronkelijke voorstel van de EC voor artikel 3 lid 2 Accijnsrichtlijn 
hield in, dat op de in artikel 3 lid 1 Accijnsrichtlijn genoemde goederen geen andere belastingen 
worden geheven dan de accijns en de BTW. PB 1990, C 322, blz. 1. 

465.  Vgl. artikel 250 EG. 
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specifieke bepalingen worden gehanteerd, waaronder specifieke toezichts-, handha-
vings- en controlebepalingen. 

4.5.11.2 Specifiek-doelvereiste 

De eerste voorwaarde waaronder een lidstaat autonoom nog andere nationale accijn-
zen op de grondslagen van de communautaire accijnzen mag heffen is, dat die natio-
nale accijns wordt geheven met een specifiek doel, te weten een ander dan louter be-
grotingstechnisch doel. Bovendien moeten de uit hoofde van de accijnzen en de BTW 
geldende voorschriften inzake belastingheffing worden geëerbiedigd bij de vaststel-
ling van de maatstaf van heffing en de berekening, de verschuldigdheid en de controle 
van de belasting, zulks om ongewenste, onnodige handelsbelemmeringen in het intra-
communautaire verkeer te voorkomen466. Belastingen waarmee een ander doel wordt 
nagestreefd dan te voorzien in de inkomsten van de overheid en welke niet in strijd 
zijn met communautaire doelstellingen, zijn belastingen met specifieke doeleinden. 
Hiertoe behoren belastingen die de bescherming van het milieu, de volksgezondheid, 
veiligheid of consumentenbescherming tot doel hebben, evenals belastingen die be-
stemd zijn ter bevordering van toerisme, sport, cultuur en voorstellingen467. 

Versterking van het gemeentelijk belastinggebied is géén specifiek doel468, maar een 
louter begrotingstechnisch doel469. 

Tussen de heffing van de accijns en de verwezenlijking van het specifieke doel 
moet een causaal verband bestaan470. Het specifiek doel-vereiste is een duidelijke 

 
466.  Artikel 3 lid 2 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 10 maart 2005, nr. C-491/03, Ottmar Hermann (als curator in 

het faillissement van Volkswirt Weinschänken GmbH) vs. Stadt Frankfurt am Main (gemeentelijke 
belasting op verstrekking van alcoholhoudende dranken voor onmiddellijk verbruik ter plaatse), 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 16. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, 
EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 19. HvJ EG 9 maart 2000, nr. 
C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede 
Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichi-
sche Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 31. 

467. Conclusie A-G Saggio, 1 juli 1999 voor HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Kranken-
hausverein Wien vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, 
voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, 
blz. I-1157, r.o. 39. 

468. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberufungs-
kommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft 
mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 33. 

469.  HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 
blz. I-1129, r.o. 19. 

470. Conclusie A-G SAGGIO, 1 juli 1999 voor HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Kranken-
hausverein Wien vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, 
voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, 
blz. I-1157, r.o. 40. Conclusie A-G FENNELLY 12 november 1998 voor HvJ EG 10 juni 1999, nr. 
C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. Riksskatteverket, Jur. 1999, 
blz. I-3419, r.o. 15. 
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voorwaarde om een afwijking van het geharmoniseerde stelsel te vermijden471. Een 
extra nationale accijns van communautaire accijnsgoederen wordt dan ook primair 
getoetst op de aanwezigheid van een specifiek doel, terwijl op de lidstaat de bewijslast 
rust dat deze enig gesteld specifiek doel dient472. Artikel 3, tweede lid, Accijnsrichtlijn 
dient strikt te worden uitgelegd en bijgevolg dient een ruime uitleg te worden gege-
ven aan de voorschriften inzake belastingheffing. 

4.5.11.3 Verenigbaarheid met de Accijnsrichtlijn 

De tweede voorwaarde is, dat bij het heffen een nationale accijns de uit hoofde van de 
communautaire accijnzen en de BTW geldende voorschriften inzake belastingheffing 
in acht moeten worden genomen. Dit zijn de voorschriften die betrekking hebben op 
de vaststelling van de maatstaf van heffing, de verschuldigdheid en de controle van de 
belasting. De ratio daarvan is dat de lidstaten ertoe zijn verplicht het communautaire 
accijnsstelsel niet in gevaar te brengen als zij nationale accijnzen invoeren473. Zo is 
onverenigbaar met de Accijnsrichtlijn het heffen of invoeren van een nationale belas-
ting op een accijnsgoed dat op basis van de Accijnsrichtlijn is vrijgesteld.  

Voor 1995 en 1996 bepaalde de Zweedse Lag (1988:1567) om miljöskatt pÊa inrikes 
flygtrafik (wet inzake milieubelasting op de binnenlandse luchtvaart), dat ter zake van 
de commerciële binnenlandse luchtvaart aan de staat een milieubelasting verschul-
digd was, berekend over het brandstofverbruik en de emissie van koolwaterstof en 
stikstofmonoxide van het betrokken type luchtvaartuig tijdens een gemiddelde vlucht. 
De gegevens daarover waren verstrekt door het Luftfartsverk (Zweedse luchtvaart-
dienst). De Structuurrichtlijn minerale oliën (1993-2003) stelde het verbruik van mi-
nerale oliën voor de commerciële binnenlandse luchtvaart vrij474. De Riksskatteverket 
(Zweedse belastingdienst) betoogde dat de belasting een milieubelasting is die, anders 
dan belanghebbende BRAATHENS en de EC stelden, niet rechtstreeks het brandstofver-

 
471. Conclusie A-G Saggio, 1 juli 1999, voor HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk 

(socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 6. 
472. Conclusie A-G Fennelly van 12 november 1998 voor HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens 

Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. Riksskatteverket Zweden, r.o. 15. 
473. Conclusie A-G Saggio, 1 juli 1999, voor HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk 

(socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 15. Hetzelfde criterium geldt voor de omzet-
belasting. Voorkomen moet worden dat er belastingen, rechten en heffingen worden ingevoerd die 
de werking van het gemeenschappelijk BTW-stelsel in gevaar brengen doordat zij het goederen- en 
dienstenverkeer op dezelfde wijze belasten als de BTW: HvJ EG 31 maart 1992, nr. 200/90, Dansk 
Denkavit ApS en P. Poulsen Trading ApS, ondersteund door Monsanto-Searle A/S vs. Skatteministe-
riet Denemarken (arbeidsmarktbijdrage), Jur. 1992, blz. I-2217, r.o. 11-14. HvJ EG 19 maart 1991, 
nr. 109/90, Giant NV vs. Gemeente Overijse, Jur. 1991, blz. I-1385, r.o. 11 en 12. HvJ EG 13 juli 1989, 
nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671. HvJ EG 8 juli 1986, nr. 
73/85, Hans-Dieter und Ute Kerrutt, Markgröningen vs. Finanzamt Mönchengladbach-Mitte, 
Jur. 1986, blz. 2219. HvJ EG 27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, in receivership 
vs. Caisse de Compensation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce 
(Organic), Jur. 1985, blz. 3759, r.o. 16. 

474.  Artikel 8 lid 1 onderdeel b Structuurrichtlijn minerale oliën (sedert 1 januari 2004 vervallen; thans: 
artikel 14 lid 1 onderdeel b Richtlijn energiebelastingen). 
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bruik belast, doch de vervuilende kooldioxide en koolwaterstofemissies van de natio-
nale commerciële luchtvaart, zodat de Accijnsrichtlijn en de Structuurrichtlijn minera-
le oliën niet relevant zijn. Volgens het HvJ EG in het BRAATHENS-arrest (1999) is de 
Accijnsrichtlijn van toepassing op de producten die zijn onderworpen aan accijnzen en 
andere indirecte belastingen die, zij het zelfs indirect, op het verbruik van die produc-
ten worden geheven. Er bestaat een rechtstreeks en onlosmakelijk verband tussen het 
brandstofverbruik en de vervuilende stoffen die tijdens het verbruik worden uitgesto-
ten, zodat zowel het gedeelte van de accijns dat op basis van de emissie van koolwa-
terstof en stikstofmonoxide wordt berekend, als het gedeelte dat op basis van het 
brandstofverbruik wordt vastgesteld ter zake van de emissie van kooldioxide als een 
belasting op het brandstofverbruik zelf moet worden beschouwd. Zo’n belasting is 
onverenigbaar met de Accijnsrichtlijn, omdat wanneer de lidstaten andere accijnzen 
mogen heffen op de producten die van de communautaire accijns zijn vrijgesteld, deze 
vrijstelling elk nuttig effect zou worden ontnomen475. Dit is de BRAATHENS-regel, die 
rechtstreekse werking heeft omdat zij onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is 
bepaald476. 

Volgens de tekst van artikel 3, tweede lid, Accijnsrichtlijn is elke nationale indirecte 
belasting die met specifieke doeleinden wordt geheven, onderworpen aan de uit hoof-
de van de accijnzen geldende voorschriften inzake belastingheffing, óók aan die van de 
vrijstellingen. Deze onverenigbaarheid heeft het HvJ EG bevestigd in het BRAATHENS-
arrest (1999). Als de lidstaten toch andere accijnzen mogen heffen op goederen die op 
basis van de Accijnsrichtlijn of een structuurrichtlijn moeten worden vrijgesteld, zou 
deze vrijstelling elk nuttig effect worden ontnomen477. Niet alleen doet een afwijkende 
toepassing op nationaal niveau van dergelijke vrijstellingsverplichtingen afbreuk aan 
de doelstellingen van de communautaire regeling en aan de rechtszekerheid; deze 
houdt ook het gevaar in dat de betrokken marktdeelnemers verschillend worden be-
handeld478. De heffing van een nationale accijns van op communautair niveau vrijge-
stelde accijnsgoederen, kan dus niet worden gerechtvaardigd met een beroep op het 
feit dat de nationale accijns een specifiek doel heeft479.  

Voorbeelden van extra (nationale) accijnzen van communautaire accijnsgoederen 
zijn de alcopops (mixdranken op basis van gedistilleerd, bier of wijn, gemengd met 
alcoholvrije dranken, zoals breezers en shooters) in Denemarken, Duitsland, Frankrijk 

 
475.  HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. 

Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 24. 
476.  HvJ EG 19 januari 1982, nr. 8/81, Ursula Becker vs. Finanzamt Münster-Innenstadt (artikel 13 Zesde 

BTW-richtlijn), Jur. 1982, blz. 53, r.o. 20 en 25. HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige 
AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 27-33. 

477. HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, 
vs. Riksskatteverket, Jur. 1999, blz. I-3419, BNB 2000/51, r.o. 24. 

478. Vgl. HvJ EG 1 april 2004, nr. C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzol-
lamt Kiel (teraardebestellingen op volle zee), Jur. 2004, blz. I-3537, r.o. 21. 

479. HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, 
vs. Riksskatteverket, Jur. 1999, blz. I-3419, BNB 2000/51. HR 27 oktober 1999, nr. 32.699, FED 
1999/755, m.nt. B. SIO, Douanebulletin 2000/2, BNB 2000/52, m.nt. W.J.N.M. SNOIJINK. Artikel 25 
Wbm. Artikel 4 lid 3 Structuurrichtlijn minerale oliën. 
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en Luxemburg en (tot 1 januari 2004) de Nederlandse BSB, die tot aan het van kracht 
worden van de Richtlijn energiebelastingen per 1 januari 2004 onder meer werd gehe-
ven van minerale oliën (ongelode lichte olie en gelode lichte olie, halfzware olie, gas-
olie, zware stookolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas), bovenop de communautai-
re accijnzen van minerale oliën. De specifieke ratio van de alcopops is drankontmoe-
diging onder jongeren en volksgezondheid. De specifieke ratio van de BSB is de mili-
eugrondslag. Minerale oliën die worden verbruikt als productieve brandstof voor het 
vervaardigen van minerale oliën in een belastingentrepot zijn vrijgesteld van de com-
munautaire accijns van minerale oliën (raffinaderijvrijstelling)480 en dus op basis van 
het BRAATHENS-arrest (1999) ook van BSB481. Thans is de BSB daarvan geen voorbeeld 
meer, nu deze sedert 1 januari 2004 een communautaire kolenaccijns is die kolen in 
de communautaire accijnsheffing betrekt. 

Hetzelfde geldt voor de Italiaanse accijns van smeeroliën onder het regime van de 
per 1 januari 2004 vervallen Structuurrichtlijn minerale oliën. Onder dat regime 
mocht van smeeroliën alleen een nationale accijns worden geheven wanneer die oliën 
bestemd waren voor gebruik als brandstof voor verwarming of als motorbrandstof. In 
alle andere gevallen waren smeeroliën verplicht vrijgesteld van de communautaire 
accijns van minerale oliën en dus volgens de BRAATHENS-regel ook van nationale ac-
cijnzen. Deze vrijstelling van niet-communautaire accijnzen geldt volgens het HvJ EG 
in het arrest-ITALIAANSE SMEEROLIËN I (2003) voor alle vrijgestelde accijnsgoederen482. 
Italië is zijn nationale accijns van smeeroliën evenwel blijven heffen, hetgeen voor-
spelbaar heeft geleid tot het arrest-ITALIAANSE SMEEROLIËN II (2007) met de bevestiging 
dat het onder het actuele regime van de Richtlijn energiebelastingen is toegestaan zijn 
accijns van smeeroliën te heffen483. Zoals gezegd, is de Richtlijn energiebelastingen 
onder meer niet van toepassing op energieproducten gebruikt voor andere doeleinden 
dan motor- of verwarmingsbrandstoffen484, en zijn derhalve nationale accijnzen van 
smeeroliën vanaf 1 januari 2004 toegestaan, mits deze in het handelsverkeer tussen de 
lidstaten geen aanleiding geven tot formaliteiten die verband houden met het over-
schrijden van een grens. 

 
480. Artikel 8 lid 1 onderdeel d Structuurrichtlijn minerale oliën. Artikel 2 lid 4 Wa. Vgl. artikel 2 lid 2 

Wa. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 6, blz. 27. 
481. HvJ EG10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. 

Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 24-26. 
482. HvJ EG 25 september 2003, nr. C-437/01, EC vs. Italië (Italiaanse smeeroliën I), Jur. 2003, blz. I-9861, 

r.o. 29-33. 
483.  HvJ EG 5 juli 2007, nrs. C-145/06 en C-146/06, Fendt Italiana vs. Agenzia Dogane Ufficio Dogane di 

Trento (Italiaanse smeeroliën II), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 44. 
484.  Artikel 2 lid 4 onderdeel b Richtlijn energiebelastingen. De betrokken smeerolie is een ander pro-

duct dan de producten die worden genoemd in artikel 3 lid 1 eerste streepje Accijnsrichtlijn (vgl. 
HvJ EG 25 september 2003, nr. C-437/01, EC vs. Italië (Italiaanse smeeroliën I), Jur. 2003, blz. I-9861, 
r.o. 31 en 33. HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Air-
ways AB, vs. Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 24-25), zodat de lidstaten over-
eenkomstig artikel 3 lid 3 eerste alinea Accijnsrichtlijn bevoegd zijn gebleven nationale accijnzen 
van deze producten in te stellen of te handhaven. 
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4.5.11.4 Taalversies 

Artikel 3, tweede lid, Accijnsrichtlijn is blijkens sommige taalversies verschillend 
geformuleerd. In geval van twijfel mag de tekst van een bepaling niet op zichzelf in 
één van zijn taalversies worden beschouwd, maar moet dan worden uitgelegd en 
toegepast in het licht van de teksten in de andere officiële talen485. Alle taalversies 
hebben immers in beginsel dezelfde waarde, ongeacht welk deel van de bevolking van 
de lidstaten de taal in kwestie spreekt. Wanneer er verschillen zijn tussen de verschil-
lende taalversies van een communautaire wettekst, moet bij de uitlegging van de 
betrokken bepaling worden gelet op de algemene opzet en de doelstelling van de 
regeling waarvan zij een onderdeel vormt486. 

In de Duitse, Franse, Italiaanse, Portugese en Spaanse taalversie van de Accijnsricht-
lijn staat de formulering: ‘de uit hoofde van de accijnzen of de BTW geldende voor-
schriften’. In de Deense, Engelse, Finse, Griekse, Nederlandse en Zweedse taalversie 
staat niet ‘of’, maar ‘en’. Bij dergelijke verschillen wordt naar vaste rechtspraak van het 
HvJ EG, de voorkeur gegeven aan de uitleg die de nuttige werking van de bepaling kan 
verzekeren487, met inachtneming van de algemene opzet en de doelstelling van de 
regeling488, volgens A-G SAGGIO (1999) naar de minst strenge uitlegging489. Hierbij 
speelt de considerans van de betreffende regeling een belangrijke rol. Op grond van de 
verschillende onverenigbare kenmerken tussen BTW en accijnzen oordeelt het HvJ EG 
dat alleen de taalversie die het woord ‘of’ gebruikt de juiste is490, zodat steeds voor één 

 
485. HvJ EG 12 november 1969, nr. 29/69, Erich Stauder vs. Stadt Ulm Sozialamt, Jur. 1969, blz. 419, 

r.o. 3. HvJ EG 12 juli 1979, nr. 9/79, Marianne Koschniske, echtgenote van Wörsdorfer te Nordhorn, 
vs. Raad van Arbeid te Hengelo, Jur. 1979, blz. 2717, r.o. 6. HvJ EG 7 juli 1988, nr. 55/87, Alexander 
Moksel Import und Export GmbH und Co. Handels-kg vs. Bundesanstalt für landwirtschaftliche 
Marktordnung (restituties bij uitvoer), Jur. 1988, blz. 3845, r.o. 15. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, 
The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd., J. 
Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd., Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 36. 

486.  HvJ EG 27 oktober 1977, nr. 30/77, Regina vs. Pierre Bouchereau, Jur. 1977, blz. 1999, r.o. 14. HvJ EG 
7 december 2000, nr. C-482/98, Italië vs. EC, Jur. 2000, blz. I-10861, r.o. 49. HvJ EG 24 februari 2000, 
nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 22. HvJ EG 
1 april 2004, nr. C-1/02, Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG vs. Hauptzollamt Dortmund, 
Jur. 2004, blz. I-3219, r.o. 25. 

487. HvJ EG 22 september 1988, nr. 187/87, Saarland e.a. vs. Ministre de l'Industrie, des p et t et du 
tourisme e.a., Jur. 1988, blz. 5013, r.o. 19. 

488. HvJ EG 27 maart 1990, nr. C-372/88, Milk Marketing Board of England and Wales vs. Cricket St 
Thomas Estate, Jur. 1990, blz. I-1345, r.o. 19. HvJ EG 7 december 1995, nr. C-449/93, Rockfon a/s 
vs. Specialarbejderforbundet i danmark, Jur. 1995, blz. I-4291, r.o. 28. Deze r.o. verwijst naar het be-
ginsel vermeld in HvJ EG 27 oktober 1977, nr. 30/77, Regina vs. Pierre Bouchereau, Jur. 1977, 
blz. 1999, r.o. 14. De verschillende taalversies van een gemeenschapstekst moeten op eenvormige 
wijze worden uitgelegd en ingeval deze versies uiteenlopen, moet de betrokken bepaling derhalve 
worden uitgelegd met het oog op de algemene opzet en de doelstelling van de regeling waarvan zij 
een onderdeel vormt. 

489. Conclusie A-G SAGGIO 1 juli 1999 voor HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk 
(socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 11 slotzin. 

490. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 
blz. I-1129, r.o. 24. 
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van beide moet worden gekozen. De eerste onderscheidende vraag ten aanzien van 
een belastingregeling die dan steeds gesteld moet worden is de vraag of die maatregel 
tot doel heeft alle economische handelingen te treffen. Is het antwoord daarop ont-
kennend, dan is geen sprake van een algemene verbruiksbelasting491, zodat verdere 
toetsing aan de regels van de Accijnsrichtlijn aan de orde is. 

A-G SAGGIO (1999) leidt uit de verschillende taalversies van artikel 3, tweede lid, 
Accijnsrichtlijn af, dat niet alle regels betreffende de maatstaf van heffing, de bereke-
ning, de verschuldigdheid en de controle van de belasting strikt behoeven te worden 
nageleefd, maar dat deze veeleer relatief soepele aanwijzingen geven492. 

4.5.11.5 Essentialia 

Artikel 3, tweede lid, Accijnsrichtlijn vereist volgens het HvJ EG niet, dat alle voor-
schriften betreffende de accijnzen of de BTW ter zake van de vaststelling van de maat-
staf van heffing, de berekening, de verschuldigdheid en de controle van de belasting in 
acht nemen. Het is voldoende, dat de nationale accijnzen met specifieke doeleinden op 
deze punten in overeenstemming zijn met de heffingstechnieken van het communau-
taire accijnsregime493. 

Voorts is niet vereist, dat niet-communautaire accijnzen op de gehele categorieën 
accijnsgoederen als omschreven in de structuurrichtlijnen worden toegepast494. Verder 
is het geen bezwaar, dat een nationale accijns van bepaalde alcoholhoudende dranken 
wordt geheven evenredig aan de hoeveelheid drank, ongeacht het alcoholgehalte, dat 
voor de communautaire alcoholaccijns de maatstaf van heffing is. De hoeveelheids-
maatstaf is in overeenstemming met de algemene opzet van de uit hoofde van de ac-
cijnzen geldende voorschriften inzake belastingheffing. De structuurrichtlijn kent die 
maatstaf ook. In die richtlijn wordt de hoeveelheid immers als maatstaf van heffing 
voor de accijns van wijn en andere gegiste dranken dan wijn en bier gehanteerd495. 

Frankrijk heft een aan de Caisse nationale d’assurance maladie ten goede komende 
nationale accijns van tabakswaren en alcoholhoudende dranken wegens de gezond-
heidsrisico’s bij overmatig gebruik van deze producten (socialezekerheidsbijdrage). De 

 
491. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberu-

fungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesell-
schaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 24. HvJ EG 
17 september 1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, Jur. 1997, 
blz. I-5053, r.o. 19 en 20. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-208/91, Raymond Beaulande vs. Directeur 
des services fiscaux de Nantes, Jur. 1992, blz. I-6709, r.o. 16. 

492. Conclusie A-G Saggio van 1 juli 1999 voor HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk 
(socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-01129, r.o. 11. 

493. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 
blz. I-1129, r.o. 24 en 27. HvJ EG maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien 
vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Wa-
renhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 47. 

494. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 
blz. I-1129, r.o. 29-30. 

495. Artikel 9 en artikel 13 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. HvJ EG 24 februari 2000, nr. 
C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 31-32. 
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EC acht de dubbelratio aanwezig, maar de werkingssfeer en de maatstaf van heffing 
niet verenigbaar met de structuur van de communautaire accijns van alcohol en alco-
holhoudende dranken zoals bedoeld in de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken. De accijns wordt geheven van dranken met een alcoholgehalte van meer dan 
25%vol, terwijl de communautaire definitie van ethylalcohol betrekking heeft op alco-
holhoudende dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 22%vol496. 
Dit verschil in werkingssfeer zou volgens de EC betekenen, dat binnen de communau-
taire fiscale categorie ethylalcohol een specifieke subcategorie van alcoholhoudende 
producten ontstaat die in de structuurrichtlijn niet voorkomt. Volgens het HvJ EG in 
het FRANSE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGE-arrest (2000) is echter niet vereist, dat alle voor-
schriften betreffende de accijnzen of de BTW ter zake van de vaststelling van de maat-
staf van heffing, de berekening, de verschuldigdheid en de controle van de belasting in 
acht worden genomen, maar voldoende dat de accijns op deze punten in overeen-
stemming is met de heffingstechnieken van het communautaire accijnsregime497. 
Artikel 3, tweede lid, Accijnsrichtlijn vereist aldus het HvJ EG niet dat alle onder defi-
nitie vallende dranken in de heffing worden betrokken en evenmin dat de maatstaf 
van heffing afhankelijk moet zijn van het alcoholgehalte. 

4.5.11.6 Nationale accijnzen van niet-communautaire accijnsgoederen 

De lidstaten zijn ook bevoegd gebleven om nationale accijnzen te heffen van andere 
goederen dan de communautaire accijnsgoederen. De voorwaarde waaronder dat mag 
gebeuren is, dat de heffing in het intracommunautaire handelsverkeer geen aanleiding 
geeft tot formaliteiten die verband houden met het overschrijden van een grens498. 
Deze voorwaarde heeft het karakter van een verbod: ‘De Lid-Staten blijven bevoegd 
belastingen op andere (...) producten in te stellen of te handhaven, mits deze belastin-
gen in het handelsverkeer tussen de Lid-Staten geen aanleiding geven tot formali-
teiten die verband houden met het overschrijden van een grens’499. De slotzinsnede 
vanaf ‘mits’, de voorwaarde, luidt in de Duitse taalversie: ‘sofern diese Steuern im 
Handelsverkehr zwischen Mitgliedstaaten keine mit dem Grenzübertritt verbundende 
Formalitäten nach sich ziehen’, in de Engelse taalversie: ‘provided, however, that tho-
se taxes do not give rise to border-crossing formalities in trade between Member 
States’, en in de Franse taalversie: ‘condition, toutefois, que ces impositions ne don-
nent pas lieu dans les échanges entre États membres – des formalités liées au passage 
d’une frontière’. 

De deelstaat Wenen heft een accijns van consumptie-ijs, inclusief de daarin ver-
werkte of daarbij verstrekte vruchten, en van dranken, telkens met inbegrip van de 

 
496.  Artikel 20 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
497. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 

blz. I-1129, r.o. 24 en 27. HvJ EG maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien 
vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Wa-
renhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 47. 

498. Overweging 5 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 3 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
499. Artikel 3 lid 3 eerste volzin Accijnsrichtlijn. 
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meeverkochte verpakkingen en toebehoren, naar het tarief van 10% van de verkoop-
prijs van consumptie-ijs en van alcoholhoudende dranken en van 5% van alcoholvrije 
dranken. In zijn EKW-arrest (2000) heeft het HvJ EG beslist, dat deze accijns geen 
algemene verbruiksbelasting is en dus niet strijdig met artikel 401 BTW-richtlijn. 
Verder maakt het HvJ EG een onderscheid tussen de accijns van alcoholvrije dranken 
en van consumptie-ijs enerzijds en die over alcoholhoudende dranken anderzijds. De 
Accijnsrichtlijn maakt immers het onderscheid tussen nationale accijnzen op commu-
nautaire accijnsgoederen, hetgeen het geval is met alcoholhoudende dranken (artikel 
3, tweede lid, Accijnsrichtlijn) en nationale accijnzen op niet-communautaire accijns-
goederen, hetgeen het geval is met de alcoholvrije dranken en het consumptie-ijs 
(artikel 3, derde lid, Accijnsrichtlijn). Artikel 3, tweede lid, Accijnsrichtlijn stelt vervol-
gens het vereiste van de dubbelratio en artikel 3, derde lid, Accijnsrichtlijn de voor-
waarde dat de nationale accijns geen aanleiding mag geven tot formaliteiten die ver-
band houden met het overschrijden van een grens. Omdat de Weense accijnzen van 
alcoholvrije dranken en van consumptie-ijs geen aanleiding geven tot formaliteiten 
die verband houden met het overschrijden van een grens, zijn zij accijnsrichtlijncon-
form. Met betrekking tot de dubbelratio stelde de Oostenrijkse regering dat de Ween-
se accijns van alcoholhoudende dranken ertoe diende de fiscale autonomie van de 
gemeenten te versterken, compensatie van substantiële uitgaven ten behoeve van 
toeristische voorzieningen en bescherming van de volksgezondheid. De Weense ac-
cijns van alcoholhoudende dranken voldeed niet aan de dubbelratio. Zoals het HvJ EG 
al enkele maanden eerder in het FRANSE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGE-arrest (2000) had 
beslist, is het bevorderen van fiscale autonomie geen specifiek doel500, maar een louter 
begrotingstechnisch doel, van een verband met het toerisme is niets gebleken, omdat 
de accijnzen ook op niet-toeristische plaatsen werden geheven, en in de vrijstelling 
van rechtstreekse afleveringen van wijn van de nationale accijns kan geen ontmoedi-
ging van het verbruik van alcoholhoudende dranken worden gezien. Zoals gezegd, is 
het voldoende, dat nationale accijnzen in overeenstemming zijn met de hef-
fingstechnieken van het communautaire accijnsregime, maar ook daaraan voldeed de 
Weense accijns van alcoholhoudende dranken niet501. Er werd mee afgeweken van de 
wijze van berekening, omdat de verschuldigde accijns werd berekend en vastgesteld 
op basis van de waarde van het product en niet op basis van het gewicht, de hoeveel-
heid of het alcoholgehalte. Bovendien werden de voorschriften betreffende de ver-
schuldigdheid niet in acht genomen, omdat de Weense accijns van alcoholhoudende 
dranken slechts verschuldigd worden in het stadium van de verkoop aan de con-
sument en niet bij de uitslag tot verbruik. De Weense accijns van alcoholhoudende 
dranken was dus niet accijnsrichtlijnconform. 

 
500. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien (EKW) vs. Abgabenbe-

rufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsge-
sellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 29 en 33. 

501. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-
1129, r.o. 19, 24 en 27. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien 
(EKW) vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ike-
ra Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, 
r.o. 47. 
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De Accijnsrichtlijn bevat geen verbod op nationale accijnsheffing van grondstoffen. 
Daarom is het de lidstaten, mede gegeven de aanbeveling van de Raad betreffende de 
tariefstructuren voor elektrische energie502, op basis van het ALTAIR CHIMICA-arrest 
(2003) van het HvJ EG toegestaan te voorzien in de heffing van toeslagen op de prijs 
van elektriciteit, gebruikt in een elektrochemisch procedé503.  

4.5.11.7 Accijnzen van diensten 

Onder deze zelfde verbodsvoorwaarden hebben de lidstaten volgens de Accijnsricht-
lijn ook de mogelijkheid om op dienstverrichtingen, met inbegrip van dienstverrich-
tingen in verband met communautaire accijnsgoederen, belastingen te heffen die niet 
het karakter van BTW bezitten504. Als diensten worden beschouwd de dienstverrich-
tingen, economische activiteiten505, welke gewoonlijk tegen vergoeding506 geschie-
den507, voor zover de bepalingen, betreffende het vrij verkeer van goederen, kapitaal 
en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn. Het wezenlijke 
kenmerk van de vergoeding bestaat hierin, dat deze de economische tegenprestatie 
voor de verleende dienst vormt508. Zo kan de gemeente Overijse op basis van het 

 
502. Aanbeveling 81/924/EEG van de Raad van 27 oktober 1981 betreffende de tariefstructuren voor 

elektrische energie in de Gemeenschap, PB L 337, blz. 12. 
503. HvJ EG 11 september 2003, nr. C-207/01, Altair Chimica SpA vs. ENEL Distribuzione SpA, Jur. 2003, 

blz. I-8875, r.o. 40 en 44. 
504. Artikel 3 lid 3 tweede volzin Accijnsrichtlijn. HvJ EG 10 maart 2005, nr. C-491/03, Ottmar Hermann 

(als curator in het faillissement van Volkswirt Weinschänken GmbH) vs. Stadt Frankfurt am Main 
(gemeentelijke belasting op verstrekking van alcoholhoudende dranken voor onmiddellijk verbruik 
ter plaatse), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 17. 

505.  HvJ EG 12 december 1974, nr. 36/74, B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch vs. Association Union Cycliste 
Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie en Fédération Espanola Ciclismo, Jur. 1974, 
blz. 1405. HvJ EG 14 juli 1976, nr. 13/76, G. Dona vs. M. Mantero, Jur. 1976, blz. 1333. HvJ EG 
24 oktober 1978, nr. 15/78, Société Générale alsacienne de Banque SA vs. Walter Köstler, Jur. 1978, 
blz. 1971. HvJ EG 5 oktober 1988, nr. 196/87, Udo Steymann vs. Staatssecretaris van Justitie, 
Jur. 1988, blz. 06159. HvJ EG 24 maart 1994, nr. C-275/92, Her Majesty's Customs and Excise 
vs. Gerhart Schindler en Jörg Schindler, Jur. 1994, blz. I-01039. 

506.  HvJ EG 24 maart 1994, nr. C-275/92, Her Majesty's Customs and Excise vs. Gerhart Schindler en Jörg 
Schindler, Jur. 1994, blz. I-01039. Zie ook: HvJ EG 11 april 2000, nrs. C-51/96 en C-191/97, Christelle 
Deliège vs. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Uni-
on européenne de judo (C-51/96) en François Pacquée (C-191/97), Jur. 2000, blz. I-02549. HvJ EG 
12 juli 2001, nr. C-157/99, B.S.M. Smits, echtgenote van Geraets, vs. Stichting Ziekenfonds VGZ en 
H.T.M. Peerbooms vs. Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen, Jur. 2001, blz. I-05473. HvJ EG 13 mei 
2003, nr. C-385/99, V.G. Müller-Fauré vs. Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen 
UA en E.E.M. van Riet vs. Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen, Jur. 2003, 
blz. I-04509. HvJ EG 22 mei 2003, nr. C-355/00, Freskot AE vs. Elliniko Dimosio, Jur. 2003, 
blz. I-05263. 

507.  De vergoeding mag van een derde afkomstig zijn. HvJ EG 26 april 1988, nr. 352/85, Bond van Adver-
teerders e.a. vs. Staat der Nederlanden, Jur. 1988, blz. 02085. 

508.  HvJ EG 27 september 1988, nr. 263/86, België vs. René Humbel en Marie-Thérèse Edel, Jur. 1988, 
blz. 05365, r.o. 17. HvJ EG 3 oktober 2002, nr. C-136/00, Rolf Dieter Danner vs. Finland, Jur. 2002, 
blz. I-08147, r.o. 26. 
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GIANT-arrest (1991) van het HvJ EG een accijns heffen ter zake van de diensten die 
samenhangen met openbare vertoningen of vermakelijkheden met als grondslag de 
entree-, huur- en vestiairegelden, de verkoop van programma’s en balboekjes, de 
opbrengst van alle consumpties en de bijdragen of vergoedingen welke die gelden of 
prijzen kunnen vervangen of aanvullen509. 

Indien en voor zover vastgesteld moet worden of sprake is van een levering van een 
goed dan wel van de verrichting van een dienst, kunnen ter bepaling van het door-
slaggevend aandeel van de dienstverrichting in een complexe transactie die tevens de 
levering van een goed omvat, alleen de andere diensten dan die welke voor de ver-
handeling van een goed noodzakelijk zijn in aanmerking worden genomen. De dienst-
verlening die gewoonlijk met de verhandeling van een goed samenhangt, zoals het 
uitstallen van de producten op schappen of het afgeven van een factuur, et cetera, is 
volgens het HvJ EG in het FAABORG-GELTING-arrest (1996) onvoldoende om een dienst-
verrichting te kunnen aannemen510. Bij bepaalde transacties, zoals de levering van 
dranken aan bezoekers in het kader van het restaurantbedrijf stijgt de dienstverlening 
zodanig overheersend uit boven de handelingen die normaliter noodzakelijkerwijs 
verband houden met de verhandeling van dranken, dat geen sprake meer is van leve-
ringen van goederen, maar van dienstverrichtingen, in casu van dienstverrichtingen in 
verband met accijnsgoederen511. De verstrekking van toebereide spijzen en dranken 
voor onmiddellijke consumptie ter plaatse is de uitkomst van een serie diensten, die 
aanvangt bij de toebereiding van de spijzen en dranken en eindigt bij de feitelijke 
opdiening, en waarbij de klant een infrastructuur ter beschikking wordt gesteld, be-
staande uit een restauratiezaal met meubels en bijbehorende ruimten (garderobes, 
toiletten, etc.), het verstrekken van advies en uitleg aan de klant over de geserveerde 
drank, het serveren ervan in een geschikte recipiënt, het verstrekken van tafelservies 
en ten slotte het afruimen van de tafels en de schoonmaak na consumptie. De restau-
rantverrichting wordt derhalve gekenmerkt door een reeks van elementen en hande-
lingen, waarvan de levering van dranken niet meer dan een onderdeel is en waarin het 
dienstenaspect ruimschoots de overhand heeft. Zij moet, aldus het HvJ EG in het 
OTTMAR HERMANN-arrest (2005), bijgevolg als dienst in verband met accijnsgoederen in 
de zin van artikel 3, derde lid, van de Accijnsrichtlijn worden beschouwd. Een accijns 
van dergelijke diensten is geen omzetbelasting als bedoeld in artikel 401 BTW-richt-
lijn, omdat hij alleen van toepassing is op een welbepaalde categorie goederen, te 
weten dranken512. Aldus heft de stad Frankfurt am Main accijnsrichtlijnconform een 

 
509. HvJ EG 19 maart 1991, nr. 109/90, Giant NV vs. Gemeente Overijse, Jur. 1991, blz. I-1385. 
510.  HvJ EG 2 mei 1996, nr. C-231/94, Faaborg-Gelting Linien A/S vs. Finanzamt Flensburg (restaurant-

verrichtingen aan boord van veerboten – plaats van belastbare handelingen), Jur. 1996, blz. I-02395, 
r.o. 12. 

511.  Als bedoeld in artikel 3 lid 3 tweede volzin Accijnsrichtlijn. 
512.  HvJ EG 10 maart 2005, nr. C-491/03, Ottmar Hermann (als curator in het faillissement van Volks-

wirt Weinschänken GmbH) vs. Stadt Frankfurt am Main (gemeentelijke accijns van de verstrekking 
van alcoholhoudende dranken voor onmiddellijk verbruik ter plaatse), www.curia.europa.eu/ju-
risp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 22-29. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi 
vs. Directeur Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging ge-
bruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 15-16. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangeli-

 



Belastingobjecten 4.5 

395 

accijns van diensten met betrekking tot alcoholhoudende dranken. In Nederland is 
zo’n accijns niet mogelijk; deze valt vanaf de afschaffing in alle toentertijd 1174 ge-
meenten van de gemeentelijke accijnzen door minister BETZ (1865)513 en de afschaffing 
van de gemeentelijke sterkedrankaccijns (1984)514 buiten het gemeentelijk belasting-
gebied. 

Voor accijnzen van diensten geldt niet het specifiek-doelvereiste, de dubbelratio515. 
Een gemeentelijke accijns van schotelantennes is volgens het HvJ EG in het DE 

COSTER-arrest (2001) onverenigbaar met het dienstenregime van het EG-verdrag wan-
neer deze accijns in andere lidstaten gevestigde aanbieders van radio- en televisiepro-
gramma’s in hun activiteiten meer belemmert dan het nationale omroepbedrijf en de 
kabelexploitatie, terwijl andere middelen dan de accijns voorhanden zijn die de vrij-
heid van dienstverrichting minder beperken, zoals de vaststelling van voorschriften 
betreffende de grootte van de antennes, de plaats of de wijze van opstelling ervan of 
het gebruik van collectieve antennes516. 

Italië heft een accijns van het laden en lossen van goederen, over zee of door de 
lucht binnengevoerd in Italiaanse havens. Tweederde van de accijnsopbrengst wordt 
toebedeeld aan AZIENDE, de gezamenlijke havenbedrijven ten behoeve van de openba-
re taakvervulling in de havens, en éénderde aan de Italiaanse overheid. De havenac-
cijns wordt niet verminderd wanneer een scheepvaartmaatschappij geen gebruik 
maakt van havendiensten. Volgens het HvJ EG in het ENIRISORCE-arrest (2003) is de 
accijns niet in strijd met het fiscaal discriminatieverbod, omdat hij wordt geheven ten 
laste van alle scheepvaartbewegingen ongeacht herkomst517. 

 
scher Krankenhausverein Wien (EKW) vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. 
HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesre-
gierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 22-23. HvJ EG nr. C-308/01, Gil Insurance Ltd, UK Consumer Elec-
tronics Ltd, Consumer Electronics Insurance Co. Ltd, Direct Vision Rentals Ltd, Homecare Insurance 
Ltd, Pinnacle Insurance plc vs. Commissioners of Customs & Excise (verhoogd tarief op bepaalde 
verzekeringsovereenkomsten – staatssteun), Jur. 2004, blz. I-4777, r.o. 33-35. 

513.  Handelingen II 1864-1865, blz. 1087. Handelingen I 1864-1865, blz. 332. Wet van 7 juli 1865, Stb. 
79. Wet van 7 juli 1865, Stb. 80. 

514.  Afschaffing van artikel 24 van de Drank- en horecawet. Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, hoofd-
stuk XIII, nr. 144, blz. 1-2. Kamerstukken II 1983-1984, 18 136, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1983-
1984, 18 136 A-B. Belastingplan 1984. 

515.  HvJ EG 10 maart 2005, nr. C-491/03, Ottmar Hermann (als curator in het faillissement van Volks-
wirt Weinschänken GmbH) vs. Stadt Frankfurt am Main (gemeentelijke belasting op verstrekking 
van alcoholhoudende dranken voor onmiddellijk verbruik ter plaatse), www.curia.europa.eu/ju-
risp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 31-34. 

516.  HvJ EG 29 november 2001, nr. C-17/00, F. De Coster vs. College van burgemeester en schepenen van 
de gemeente Watermaal-Bosvoorde (belemmering van ontvangst van satelliettelevisie-uit-
zendingen), Jur. 2001, blz. I-9445, r.o. 35-38. 

517.  HvJ EG 27 november 2003, nrs. C-34/01 t/m C-38/01, Enirisorce SpA vs. Ministero delle Finanze 
(Italiaanse havengelden), Jur. 2003, blz. I-14243, r.o. 44. 
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4.5.11.8 Terugbetaling niet-verdragsconform geheven belasting 

Deze niet-conformiteit met het gemeenschapsrecht heeft met het arrest-WEBER’S WINE 

WORLD (2003) van het HvJ EG nog een staart gekregen518. Bevreesd dat aanzienlijke 
sommen zouden moeten worden terugbetaald, hebben alle Oostenrijkse deelstaten al 
naar aanleiding van de conclusie van A-G SAGGIO hun fiscale wetgeving zo gewijzigd, 
dat een ten onrechte geheven belasting niet meer kon worden terugbetaald of gecom-
penseerd indien deze op derden is afgewenteld. WEBER’S WINE WORLD c.s. exploiteren 
een wijnhandel en restaurants. In die hoedanigheid zijn zij in de heffing van de Ween-
se accijns van alcoholhoudende dranken betrokken. De Oostenrijkse fiscale autoriteit 
heeft de verzoeken van WEBER’S WINE WORLD C.S. om terugbetaling van de accijnzen 
afgewezen omdat na onderzoek was gebleken dat deze definitief op de consument 
waren afgewenteld. Een lidstaat mag volgens het EDIS-arrest (1998)519 echter geen 
voorwaarden vaststellen voor de teruggaaf van belasting die door het HvJ EG in strijd 
of onverenigbaar met het gemeenschapsrecht is verklaard, welke voorwaarden speci-
fiek op die getoetste belastingregeling betrekking hebben en die ongunstiger zijn dan 
die welke anders op de teruggaaf van de betrokken belasting zouden zijn toegepast520. 
Zo’n reparatieregeling is in strijd met het gemeenschapsrecht, met name met het 
samenwerkingsbeginsel, ofwel het beginsel van de gemeenschapstrouw521, voor zover 
die regeling specifiek op de belastingregeling in kwestie betrekking heeft. Dit moet 
door de nationale rechter worden onderzocht. 

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG heeft de burger recht op terugbetaling van 
belastingen die in een lidstaat in strijd met de gemeenschapsbepalingen zijn geheven. 
Hierop bestaat volgens de COMATEB-arresten (1997) slechts één uitzondering, namelijk 
wanneer door de nationale rechter is vastgesteld dat de heffing geheel ten laste van 
een ander dan de belastingplichtige is gekomen en teruggaaf een ongerechtvaardigde 
verrijking van laatstgenoemde zou opleveren522. Wanneer echter slechts een gedeelte 
van de last is afgewenteld, behoort de fiscale autoriteit het niet-afgewentelde bedrag 
terug te betalen523. Omdat deze uitzondering een beperking is van een aan de commu-
nautaire rechtsorde ontleend subjectief recht, moet deze strikt worden uitgelegd, 
waarbij met name rekening moet worden gehouden met het feit dat de afwenteling 
van een belasting op de consument niet noodzakelijkerwijze de economische gevol-

 
518.  HvJ EG 2 oktober 2003, nr. C-147/01, Weber's Wine World Handels-GmbH, Ernestine Rathgeber, 

Karl Schlosser, Beta-Leasing GmbH vs. Abgabenberufungskommission Wien (Commissie van beroep 
in belastingzaken), Jur. 2003, blz. I-11365, FED 2004/78. 

519.  HvJ EG 15 september 1998, nr. C-231/96, Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis) vs. Ministero 
delle Finanze, Jur. 1998, blz. I-04951, r.o. 24. 

520.  HvJ EG 29 juni 1988, nr. 240/87, Christian Deville vs. Administration des Impôts, Jur. 1988, 
blz. 3513, r.o. 13. HvJ EG 9 februari 1999, nr. C-343/96, Dilexport Srl vs. Amministrazione delle Fi-
nanze dello Stato, Jur. 1999, blz. I-597, r.o. 38-39. HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-62/00, Marks & Spencer 
plc vs. Commissioners of Customs & Excise, Jur. 2002, blz. I-6325, r.o. 36. 

521.  Artikel 10 EG. 
522.  HvJ EG 14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m C-218/95, Société Comateb c.s. (terugvordering van het 

onverschuldigd betaalde – verplichting tot afwenteling van belasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 27. 
523.  Idem r.o. 28. 
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gen van de heffing voor de belastingplichtige neutraliseert524. In het BIANCO EN GIRARD-
arrest (1988)525 had het HvJ EG al beslist, dat zelfs als indirecte belastingen in de natio-
nale wetgeving zijn ontworpen om te worden afgewenteld op de eindgebruiker, en die 
indirecte belastingen in de handel gewoonlijk geheel of gedeeltelijk worden afgewen-
teld, toch niet in algemene termen kan worden gesteld, dat de belasting in alle geval-
len inderdaad wordt afgewenteld. De gehele of gedeeltelijke daadwerkelijke afwente-
ling is namelijk afhankelijk van verschillende factoren die bij iedere handelstransactie 
een rol spelen en die deze onderscheiden van andere gevallen in een andere context. 
Daarom is de vraag, of een indirecte belasting in een concreet geval al dan niet is af-
gewenteld, een feitelijke vraag die behoort tot de competentie van de nationale rech-
ter, die de aangebrachte bewijzen vrij mag beoordelen. Er bestaat geen vermoeden dat 
de lasten zijn afgewenteld, zodat de bewijslast bij de fiscale autoriteit ligt. Naargelang 
het karakter van de markt is het meer of minder waarschijnlijk dat afwenteling heeft 
plaatsgevonden. De talrijke factoren die bepalend zijn voor marktstrategieën variëren 
van geval tot geval, zodat het nagenoeg onmogelijk is om de feitelijke invloed van 
iedere factor op de afwenteling te bepalen. Zelfs als vaststaat dat de last van de ten 
onrechte geheven belasting geheel of gedeeltelijk op derden is afgewenteld, brengt 
terugbetaling ervan aan de belastingplichtige niet noodzakelijkerwijs mee dat deze 
ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Ook ingeval de belasting volledig in de berekende 
prijs is verdisconteerd, zou de belastingplichtige een financieel nadeel geleden kunnen 
hebben als gevolg van een dalende verkopen526. Om een eventuele ongerechtvaardigde 
verrijking vast te stelen is volgens het HvJ EG in het arrest-WEBER’S WINE WORLD (2003) 
een economische analyse nodig die rekening houdt met alle relevante omstandighe-
den. Bijgevolg verzet het gemeenschapsrecht er zich tegen, dat een lidstaat op voor-
hand weigert een in strijd met het gemeenschapsrecht geheven belasting aan een 
belastingplichtige terug te betalen om de enkele reden dat deze in de door hem in 
rekening gebrachte consumentenprijs is verdisconteerd en daarom op derden is afge-
wenteld, zodat terugbetaling van de belasting per definitie tot een ongerechtvaardigde 
verrijking van deze belastingplichtige zou leiden527. 

 
524.  HvJ EG 2 oktober 2003, nr. C-147/01, Weber's Wine World Handels-GmbH, Ernestine Rathgeber, 

Karl Schlosser, Beta-Leasing GmbH vs. Abgabenberufungskommission Wien (Commissie van beroep 
in belastingzaken), Jur. 2003, blz. I-11365, FED 2004/78, r.o. 95 

525.  HvJ EG 25 februari 1988, nrs. 331/85, 376/85 en 378/85, S.A. Les Fils de Jules Bianco en S.A. J. Girard 
Fils vs. Directeur Général des douanes et droits indirects (terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde – bewijs dat belastingen niet in de prijs van producten zijn afgewenteld), Jur. 1988, 
blz. 1099, r.o. 17. 

526. HvJ EG 14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m C-218/95, Société Comateb c.s. (terugvordering van het 
onverschuldigd betaalde – verplichting tot afwenteling van belasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 29. 
HvJ EG 21 september 2000, nrs. C-441/98 en C-442/98, Kapniki Michaïlidis AE vs. Idryma Koinoni-
kon Asfaliseon (IKA), Jur. 2000, blz. I-07145, r.o. 34-35. 

527.  HvJ EG 2 oktober 2003, nr. C-147/01, Weber's Wine World Handels-GmbH, Ernestine Rathgeber, 
Karl Schlosser, Beta-Leasing GmbH vs. Abgabenberufungskommission Wien (Commissie van beroep 
in belastingzaken), Jur. 2003, blz. I-11365, FED 2004/78, r.o. 93-101. 
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In de nasleep van het RODERS-arrest (1995)528, waarin het HvJ EG heeft bepaald, dat 
rode tafelwijnen en bepaalde rode kwaliteitswijnen van druiven gelijksoortig zijn aan 
vruchtenwijnen, waardoor tot 1 april 1992 van die druivenwijnen in strijd met het 
fiscaal discriminatieverbod wijnaccijns is geheven529, en op basis van ruim 90.000 
bezwaarschriften en verzoeken om teruggaaf aan vele wijnhandelaren, waaronder 
Ahold c.s., de door hen voldane wijnaccijns door de Nederlandse fiscale autoriteit is 
terugbetaald, heeft de nationale rechter, Hof ‘s-Gravenhage (2004), in de kwes-
tie-AHOLD C.S., waarin de belanghebbenden een rentevergoeding eisten, na grondig 
feitenonderzoek, waaronder ook economisch onderzoek, vastgesteld, dat AHOLD C.S. de 
wijnaccijns vrijwel dadelijk geheel op haar afnemers en de consument hebben afge-
wenteld en zij geen marktaandeel-, omzet- of margeverlies hebben geleden. Eerder 
stelde STEVENS (1996) al vast, dat de rodewijnaccijns al geheel en al op de rode-
wijnconsument was afgewenteld: ‘omdat de wetgever zich onvoldoende bewust is 
geweest van de ‘accijnsrechtelijke gelijksoortige situatie’ van accijnsvrije vruchten-
wijnaanbieders, kon een gekrenkte gelijkheid worden opgevoerd. Gelet op de markt-
verhoudingen was het beroep van de rode wijnreuzen op het geschonden gelijkheids-
beginsel vanwege het onbelaste en dus ‘marktverstorende’ aanbod door de vruchten-
wijndwergen nauwelijks geloofwaardig. Dit geldt temeer omdat in feite de wijncon-
sument de accijns heeft betaald. Honorering van het gelijkheidsbeginsel levert de 
klagers een ongerechtvaardigd voordeel op’530. Ook zijn kamervragen gesteld over de 
omstandigheid dat de accijns uiteindelijk voor rekening van de consument is geko-
men: ‘Ziet u mogelijkheden om, indien aan terugbetalen van te veel geheven wijnac-
cijns niet valt te ontkomen, deze ‘meevaller’ ten goede te laten komen aan de 
uiteindelijke betaler van de accijns, de consument?’ Het antwoord van de bewinds-
man luidt: ‘Zoals ik in mijn antwoord op de tweede vraag reeds aangaf, heeft de 
Tariefcommissie in de daarvoor in aanmerking komende procedures vastgesteld, dat 
voor belanghebbenden geen verschuldigdheid ten aanzien van de accijnzen is 
ontstaan. De wettelijke bepalingen voorzien niet in een mogelijkheid om de teruggaaf 
aan de rechthebbenden op enige wijze aan een dergelijke voorwaarde te binden’531. 

Op basis van de COMATEB-regel had de fiscale autoriteit dus niet eens terugbetalin-
gen aan Ahold c.s. behoeven te verrichten. Het Hof noemt de COMATEB-regel niet expli-

 
528. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 

vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, r.o. 27. HvJ EG 15 juli 1982, nr. 
216/81, Ditta Cogis (Compagnia Generale Interscambi SpA) vs. Amministrazione delle Finanze dello 
Stato (fiscale behandeling van whisky), r.o. 7. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken 
(belastingregeling voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 12. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 
243/84, John Walker and Sons Ltd vs. Ministeriet for Skatter og Afgifter (belastingregeling voor al-
cohol – vruchtenwijn van het type likeurwijn). HvJ EG 27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk 
(belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 347. 

529. Op basis van de tot 1 april 1992 bestaande Benelux-vrijstelling van accijns voor vruchtenwijn. Ka-
merstukken II, 1991-1992, 21 368, nr. 19 en nr. 20 (brieven van de staatssecretaris van 20 februari 
1992 en 16 april 1992). Brief van de staatssecretaris van 5 december 1996, kenmerk VB 96/3090, 
onderdeel 8, V-N 1997/143, punt 6. 

530.  L.G.M. Stevens, Platvloers gelijkheidsbeginsel (column), WFR 1996/1573. 
531.  Handelingen II 1996–1997, Aanhangsel van de Handelingen 195, blz. 402. 
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ciet, maar overweegt wel, dat, nu AHOLD C.S. door die terugbetalingen een meer dan 
voldoende vergoeding of compensatie voor een eventueel nog door hen geleden ge-
ringe schade had ontvangen, het onaanvaardbaar is de fiscale autoriteit dan bovendien 
nog te verplichten tot renteschadevergoeding532. De Hoge Raad oordeelt anders en laat 
de mogelijkheid van een renteschadevergoeding open met de overweging dat de af-
wenteling van de wijnaccijns op de wijnconsument waardoor ‘al een bedrag van ruim 
ƒ 124 miljoen in het vermogen van AHOLD C.S. is teruggekeerd (...), anders dan het hof 
heeft geoordeeld, een omstandigheid [is] die de Staat in zijn hoedanigheid van schul-
denaar van Ahold c.s. ter zake van eenzelfde bedrag aan ten onrechte geheven accijns 
niet aangaat’533. Deze beslissing, die de deur naar vergoeding van renteschade weer 
openzet, is – wat er ook zij van het nationale civiele recht inzake vertraging in de 
voldoening van een geldsom en matiging van schadevergoeding in de vorm van wette-
lijke rente – niet in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, omdat de afwente-
ling van de accijns de fiscale autoriteit volgens de COMATEB-regel juist wél aangaat, 
zeker nu Hof ‘s-Gravenhage heeft vastgesteld dat de accijns volledig op de consument 
is afgewenteld en dientengevolge de Staat nimmer schuldenaar van AHOLD C.S. is ge-
weest en AHOLD C.S. geen schuldeisers, en dus ook geen vertraging in de voldoening 
van de aan hen verschuldigde geldsom kan hebben plaatsgehad. Hoewel het verwij-
zingshof (Hof Amsterdam) niet om de aanwijzingen van de Hoge Raad heen kan, be-
hoort linksom of rechtsom de COMATEB-regel toch te zegevieren. 

4.5.11.9 Nationale beleidsruimte voor energiebelastingen 

De Richtlijn energiebelastingen verschaft de lidstaten de ruimte geheel afgestemd op 
de binnenlandse verhoudingen eigen keuzen te maken met betrekking tot accijnshef-
fing van energieproducten en elektriciteit534. Het staat iedere lidstaat vrij te bepalen 
met welke fiscale regelingen uitvoering aan de Richtlijn energiebelastingen wordt 
gegeven. Iedere lidstaat kan en mag verschillende soorten belastingen op energiepro-
ducten en elektriciteit toepassen en de totale druk van die verschillende soorten 
belastingen voor de toepassing van de Richtlijn energiebelastingen in aanmerking 
brengen535. Daarbij kunnen de lidstaten ervoor kiezen om binnen de totale 
belastingdruk de lasten ten bate van duurzame ontwikkeling te verhogen en die op 
arbeid en ondernemen te verlagen ter bevordering van de werkgelegenheid536. Ook 
voorziet de Richtlijn energiebelastingen erin om in bepaalde omstandigheden en met 
inachtneming van de communautaire minimumtarief en de voorschriften van de 
interne markt en de mededinging, op eenzelfde goed gedifferentieerde nationale 
belastingniveaus toe te passen537. 

 
532.  Hof 's-Gravenhage 27 februari 2003, nr. C00/499 (Ahold), FED 2003/311, r.o. 10-15. 
533.  HR 14 januari 2005, nr. C03/167HR JMH/RM (Ahold), LJN AR0220, r.o. 3.5.5. 
534.  Overweging 9 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
535.  Overweging 10 considerans en artikel 4 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
536.  Overweging 11 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
537.  Overweging 15 considerans Richtlijn energiebelastingen. Onder het begrip belastingniveau wordt 

verstaan: het totaal van alle geheven indirecte belastingen, de BTW uitgezonderd, rechtstreeks of 
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4.5.11.10 Vrijstellingen en verminderingen EB uit specifieke beleidsoverwegingen 

De Raad kan voor de uitvoering van de EB op voorstel van de EC met eenparigheid van 
stemmen besluiten een lidstaat uit specifieke beleidsoverwegingen te machtigen 
verdere vrijstellingen of verlagingen in te voeren. Een lidstaat die een dergelijke goed-
keuring wenst, stelt de EC daarvan in kennis en verstrekt haar alle relevante en beno-
digde gegevens. De EC onderzoekt het verzoek met inachtneming van, onder andere, 
de goede werking van de interne markt, de noodzaak eerlijke mededinging te verzeke-
ren en het communautair gezondheids-, milieu-, energie- en vervoersbeleid. Binnen 
drie maanden nadat de EC alle relevante en benodigde gegevens heeft ontvangen 
dient zij een voorstel in voor een beschikking waarbij de Raad de lidstaat in kwestie 
tot het nemen van een dergelijke maatregel machtigt of deelt zij de Raad de redenen 
mee waarom zij een dergelijke beschikking niet heeft voorgesteld. Een machtiging 
wordt voor ten hoogste zes jaar verleend, met de mogelijkheid tot verlenging volgens 
de vorengenoemde reguliere verzoek procedure. Op deze derogatieregeling rusten 
talrijke specifieke vrijstellingen in de lidstaten. Indien de EC van oordeel is dat de 
vrijstellingen of verminderingen niet langer aanvaardbaar zijn, met name uit het oog-
punt van eerlijke mededinging, verstoring van de werking van de interne markt, of het 
communautaire gezondheids-, milieu-, energie- en vervoersbeleid, dient zij bij de 
Raad passende voorstellen in. De Raad besluit daarover met eenparigheid van stem-
men538. 

4.5.11.11 Cumulatie met de BTW 

Een vrijwel gelijkluidende bepaling is artikel 401 van de BTW-richtlijn. Onverminderd 
andere communautaire bepalingen, met name de Accijnsrichtlijn, vormen de bepalin-
gen van de BTW-richtlijn geen beletsel voor de handhaving of invoering door een 
lidstaat van belastingen op verzekeringsovereenkomsten en op spelen en wedden-
schappen, alsmede van accijnzen, registratierechten en, meer in het algemeen, van alle 
belastingen, rechten en heffingen die niet het karakter van BTW bezitten, mits deze 
belastingen, rechten en andere heffingen in het handelsverkeer tussen de lidstaten 
geen aanleiding geven tot formaliteiten in verband met het overschrijden van een 
grens539. 

In het KERRUTT-arrest (1986) heeft het HvJ EG beslist, dat geen enkele bepaling van 
gemeenschapsrecht zich ertegen verzet, dat een lidstaat over een met BTW belaste 
prestatie eveneens overdrachts- of verkeersbelastingen of andere met de BTW concur-
rerende belastingen heft, waardoor voor dezelfde prestatie cumulatie optreedt met de 
BTW, op voorwaarde dat deze belastingen niet het karakter van een BTW hebben. Het 
gemeenschapsrecht staat het bestaan van met de BTW concurrerende belastingrege-

 
niet rechtstreeks berekend over de hoeveelheid energieproducten en elektriciteit op het tijdstip 
van uitslag tot verbruik. 

538.  Artikel 19 Richtlijn energiebelastingen. Voorheen: artikel 8 lid 4 Structuurrichtlijn minerale oliën. 
539. Artikel 401 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn). 
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lingen zelfs toe540. Voor dit alles geldt op basis van het ROUSSEAU WILMOT-arrest (1985) 
de voorwaarde dat deze nationale belastingen niet het karakter van BTW mogen heb-
ben om te voorkomen, dat er belastingen, rechten en heffingen worden ingevoerd die 
de werking van het gemeenschappelijk BTW-stelsel in gevaar brengen doordat zij het 
goederen- en dienstenverkeer op dezelfde wijze belasten als BTW541. Daarvan is in elk 
geval sprake als dergelijke fiscale maatregelen de wezenlijke kenmerken van de BTW 
bezitten. 

Belastingen, rechten en heffingen die de voornaamste kenmerken van de BTW be-
zitten moeten onder alle omstandigheden worden geacht het goederen- en diensten-
verkeer op dezelfde wijze te treffen als de BTW, zonder dat het nodig is dat zij in alle 
opzichten met de BTW overeenkomen542. Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG heeft 
artikel 401 van de BTW-richtlijn de strekking de lidstaten vrij te laten om bepaalde in-
directe belastingen, zoals accijnzen te handhaven of in te voeren op voorwaarde dat 
deze niet het karakter of de voornaamste kenmerken van de BTW bezitten, en heeft 
tot doel te voorkomen dat de werking van het gemeenschappelijke BTW-stelsel in 
gevaar wordt gebracht door fiscale maatregelen van een lidstaat die het goederen- en 
dienstenverkeer belasten en die handelstransacties op eenzelfde wijze treffen als de 
BTW543. Wat het karakter van BTW betreft, toetst het HvJ EG aan de navolgende crite-

 
540.  HvJ EG 8 juli 1986, nr. 73/85, Hans-Dieter und Ute Kerrutt, Markgröningen vs. Finanzamt Mönchen-

gladbach-Mitte, Jur. 1986, blz. 2219, r.o. 22-23. HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink 
en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, BNB 1989/289, r.o. 14. HvJ EG 19 maart 1991, nr. 
109/90, Giant NV vs. Gemeente Overijse, Jur. 1991, blz. I-1385, r.o. 9. HvJ EG 19 februari 1998, nr. 
C-318/96, SPAR Österreichische Warenhandels AG vs. Finanzlandesdirektion für Salzburg, Jur. 1998. 
blz. I-785, r.o. 21. 

541. HvJ EG 27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, in receivership vs. Caisse de Compen-
sation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce (Organic), Jur. 1985, 
blz. 3759, r.o. 16. HvJ EG 31 maart 1992, nr. C-200/90, Dansk Denkavit ApS en P. Poulsen Trading 
ApS, ondersteund door Monsanto-Searle A/S vs. Skatteministeriet Denemarken (arbeidsmarktbij-
drage), Jur. 1992, blz. I-2217, r.o. 11. Dit beginsel is ook geformuleerd in: HvJ EG 19 maart 1991, nr. 
109/90, Giant NV vs. Gemeente Overijse, Jur. 1991, blz. I-1385, HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 
94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, ook kenbaar uit: BNB 1989/289, en 
HvJ EG 8 juli 1986, nr. 73/85, Hans-Dieter und Ute Kerrutt, Markgröningen vs. Finanzamt Mönchen-
gladbach-Mitte, Jur. 1986, blz. 2219. 

542. HvJ EG 31 maart 1992, nr. C-200/90, Dansk Denkavit ApS en P. Poulsen Trading ApS, ondersteund 
door Monsanto-Searle A/S vs. Skatteministeriet Denemarken (arbeidsmarktbijdrage), Jur. 1992, 
blz. I-2217, r.o. 11-14. 

543. HvJ EG 27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, in receivership vs. Caisse de Compen-
sation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce (Organic), Jur. 1985, 
blz. 3759, r.o. 16. HvJ EG 31 maart 1992, nr. C-200/90, Dansk Denkavit ApS en P. Poulsen Trading 
ApS, ondersteund door Monsanto-Searle A/S vs. Skatteministeriet Denemarken (arbeidsmarktbij-
drage), Jur. 1992, blz. I-2217, r.o. 14. HvJ EG 7 mei 1992, nr. C-347/90, Aldo Bozzi vs. Cassa di Previ-
denza ed Assistenza a Favore degli Avvocati ed Procuratori, Jur. 1992, blz. I-2947, r.o. 9. HvJ EG 
17 september 1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, Jur. 1997, 
blz. I-5053, r.o. 13. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien 
(EKW) vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ike-
ra Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157. 
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ria544: de BTW is (1) algemeen van toepassing op transacties betreffende goederen en 
diensten, en (2) evenredig aan de prijs van die goederen en diensten, ongeacht het 
aantal verrichte transacties, wordt (3) geheven in elk stadium van het productie- en 
distributieproces, met inbegrip van de kleinhandelsfase, ongeacht het aantal transac-
ties dat eraan voorafging, en wordt, ten slotte, (4) geheven over de toegevoegde waar-
de van de goederen en diensten doordat de over een transactie verschuldigde BTW 
wordt berekend onder aftrek van de BTW welke bij de vorige transactie is betaald, 
zodat de BTW telkens slechts over de in een bepaalde fase toegevoegde waarde wordt 
geheven en uiteindelijk op de consument drukt. 

Strikte toepassing van het vierde criterium op nationale accijns zou overigens bete-
kenen, dat wanneer de in een eerder stadium betaalde belasting niet kan worden 
afgetrokken en de accijns een cumulatief effect krijgt, de uitleg van artikel 401 BTW-
richtlijn waarbij alleen aftrekbare belastingen verboden zijn, de weg opent naar reek-
sen in verschillende schakels van de bedrijfskolom nationaal geheven niet-aftrekbare 
accijnzen met cumulatieve effecten die zeer beginnen te lijken op het type omzetbe-
lastingen (cumulatieve cascadebelastingen) waaraan de gemeenschapswetgever met 
de Eerste, Tweede en Zesde BTW-richtlijn, sedert 1 januari 2007 gecompileerd in de 
BTW-richtlijn, nu juist een einde heeft willen maken. 

Artikel 401 BTW-richtlijn verzet zich niet tegen de handhaving of invoering van een 
belasting die niet een van de wezenlijke kenmerken van de BTW vertoont545. 
Belastingen, rechten en heffingen die de voornaamste kenmerken van de BTW 
bezitten, moeten worden geacht het goederen- en dienstenverkeer op dezelfde wijze 
te treffen als de BTW, zonder dat het nodig is dat zij in alle opzichten met de BTW 
overeenkomen546. De toetsingsnorm is dat de belastingregeling in kwestie het 
gemeenschappelijke BTW-stelsel niet in gevaar brengt en spoort met de bedoeling van 
het invoeren van de BTW om de in de lidstaten bestaande verschillen in belasting weg 
te werken, teneinde vervalsing van de mededinging en belemmering van het 
handelsverkeer te voorkomen. Zoals gezegd, is een verbruiksbelasting die niet tot doel 

 
544. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberufungs-

kommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft 
mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 46. Zie ook: HvJ EG 3 maart 
1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux 
de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 15. HvJ EG 
27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, in receivership vs. Caisse de Compensation de 
l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce (Organic), Jur. 1985, blz. 3759. 
HvJ EG 7 mei 1992, nr. C-347/90, Aldo Bozzi vs. Cassa di Previdenza ed Assistenza a Favore degli Av-
vocati ed Procuratori, Jur. 1992, blz. I-2947. HvJ EG 17 september 1997, nr. C-130/96, Fazenda Pú-
blica vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, Jur. 1997, blz. I-5053. 

545. HvJ EG 17 september 1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, 
Jur. 1997, blz. I-5053, r.o. 19 en 20. 

546. HvJ EG 31 maart 1992, nr. 200/90, Dansk Denkavit ApS en P. Poulsen Trading ApS, ondersteund 
door Monsanto-Searle A/S vs. Skatteministeriet Denemarken (arbeidsmarktbijdrage), Jur. 1992, 
blz. I-2217, r.o. 11 en 14. HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, 
Jur. 1989, blz. 2671, BNB 1989/289. Zie ook: HvJ EG 3 oktober 2006, nr. C-475/03, Banca popolare di 
Cremona Soc. coop. Arl. vs. Agenzia Entrate Ufficio Cremona (Italiaanse regionale belasting op pro-
ductieve activiteiten), Jur. 2006, blz. I-9373. 
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heeft alle economische handelingen te treffen, geen algemene verbruiksbelasting547, 
maar een bijzondere verbruiksbelasting. Al om deze reden heeft zo’n belasting niet het 
karakter van een BTW548. 

4.5.11.12 Formaliteiten in verband met het overschrijden van een grens 

De Accijnsrichtlijn houdt geen verbod in tot het heffen van andere belastingen dan de 
communautaire accijnzen, ook niet ten aanzien van goederen die afkomstig zijn uit 
andere lidstaten. Het stelt slechts de voorwaarde dat die andere belastingen niet mo-
gen leiden tot formaliteiten die verband houden met het overschrijden van een grens. 
Deze bewoordingen komen zowel in de Accijnsrichtlijn als in de BTW-richtlijn voor; 
de betekenis ervan is identiek549. 

Eerdere EC-voorstellen lieten de lidstaten veel minder ruimte voor de bevoegdheid 
tot het autonoom heffen van nationale accijnzen. Zo wordt in het Witboek van de EC 
over de voltooiing van de interne markt (1985) aanbevolen, dat bepaalde accijnzen die 
niet in alle lidstaten worden geheven en die distorsies in het handelsverkeer veroor-
zaken, dienen te verdwijnen en was in artikel 3, derde lid, van het voorstel voor een 
accijnsrichtlijn van 27 september 1990550, bepaald dat andere belastingen niet moch-
ten leiden tot belastingheffing bij binnenkomst op het nationale grondgebied of tot 
controles aan de binnengrenzen. Uiteindelijk overweegt de gemeenschapswetgever in 
de considerans van de Accijnsrichtlijn dat het handhaven of instellen van andere be-
lastingen geen aanleiding mag geven tot formaliteiten bij het overschrijden van de 
grens. 

De verbodsvoorwaarde geen formaliteiten in verband met het overschrijden van een 
grens keert zich tegen verplichtingen tot het vervullen van binnengrensformaliteiten. 
Het stellen van verplichtingen tot het vervullen van binnengrensformaliteiten is in 
strijd met het fiscaal discriminatieverbod551. Onder binnengrens moet worden ver-
staan de staatkundige grens tussen twee lidstaten of een staatkundige of bestuurlijke 
grens binnen een lidstaat, zoals een provincie- of gemeentegrens. 

 
547. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberufungs-

kommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft 
mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 24. HvJ EG 17 september 
1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, Jur. 1997, blz. I-5053, r.o. 19 
en 20. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-208/91, Raymond Beaulande vs. Directeur des services fis-
caux de Nantes, Jur. 1992, blz. I-6709, r.o.16. 

548. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberufungs-
kommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft 
mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 25. 

549. Artikel 3 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 401 BTW-richtlijn. HR 28 maart 2001, nr. 35.357, BNB 
2001/241c, r.o. 3.2. slotzin. 

550. COM (90) 431 definitief, PB 1990, C 322. 
551. Artikel 90-91 EG. Zie bijvoorbeeld het met redenen omkleed advies van de EC aan België van 

15 december 1997, kenbaar uit de conclusie van A-G Van den Berge voor HR 28 maart 2001, nr. 
35.357, BNB 2001/241c. 
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Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Accijnsrichtlijn en die van de BTW-
richtlijn blijkt, dat de verbodsvoorwaarde geen formaliteiten in verband met het over-
schrijden van een grens moet worden verstaan in het licht van het streven naar de 
voltooiing van de interne markt en de afschaffing van de fiscale controles aan de bin-
nengrenzen552. In deze zin spreken ook TERRA-KAJUS zich uit553. Met de bewoordingen: 
‘formaliteiten bij het overschrijden van de grens’ in de considerans van de Accijns-
richtlijn en: ‘dat aldus met ingang van 1 januari 1993 de controles voor fiscale doel-
einden aan de binnengrenzen voor elke handeling tussen de Lid-Staten worden afge-
schaft’ in de BTW-richtlijn zijn bedoeld formaliteiten bij het overschrijden van een 
fysieke binnengrens op het grondgebied van de Gemeenschap, in het bijzonder 
controles aan een fysieke binnengrens op goederen die die fysieke binnengrens fysiek 
overschrijden. De begrippen invoer en uitvoer hebben immers met het instellen van 
de interne markt geen verandering ondergaan, anders dan dat van invoer en uitvoer 
sedert 1 januari 1993 slechts nog sprake is aan de buitengrens van de Gemeenschap. 
Bovendien gaat het om formaliteiten rechtstreeks in verband met het overschrijden 
van een fysieke binnengrens. Zo’n formaliteit is bijvoorbeeld de verplichting om aan-
gifte te doen van goederenzendingen uit andere lidstaten bij het eerste grenskan-
toor554. 

De staatssecretaris meent dat aan deze voorwaarden wordt voldaan als de belas-
tingheffing van de nationale, niet-communautaire accijnzen, zoals de BPM, de fris-
drankenaccijns en de accijnzen van pruimtabak en snuiftabak, geëffectueerd worden 
in het binnenland (1992): ‘Aangezien die heffingen steeds geëffectueerd worden in het 
binnenland (bij de gebruiker of leverancier) voldoen zij aan deze voorwaarde’555. Vol-
gens de Hoge Raad keren de voorbehouden van artikel 3, derde lid, Accijnsrichtlijn en 
artikel 401 BTW-richtlijn zich slechts tegen het moeten vervullen van fysiekegrensfor-
maliteiten. Tussen de verplichting om de ter zake van de uitslag wegens voorhanden 
hebben of de ter zake van afleveren of verbruik verschuldigde accijns op aangifte te 
voldoen enerzijds, en anderzijds het overschrijden van een binnengrens, bestaat geen 
relatie. Tot de voor de frisdrankenaccijns te verrichten administratieve verplichtingen 
behoren geen formaliteiten die noodzakelijkerwijs ter gelegenheid van de overschrij-
ding van een binnengrens moeten worden vervuld. Het maakt geen verschil of forma-
liteiten of verplichtingen ter zake van het ontstaan van de materiële belastingschuld 
onmiddellijk dan wel achteraf moeten kunnen worden vervuld. De met het woord 
‘mits’ ingeleide verbodsvoorwaarde van artikel 3, derde lid, Accijnsrichtlijn en artikel 
401 BTW-richtlijn hebben volgens de Hoge Raad geen betrekking op het ontstaan van 
een materiële belastingschuld556. Grensformaliteiten passen immers niet in een interne 
markt. Het is niet de bedoeling van de communautaire wetgever geweest om nationa-
le belastingheffing waarbij de materiële belastingschuld (mede) wordt gevormd door 
de binnenkomst op het nationale grondgebied onmogelijk te maken. 

 
552. Overweging 29 en 30 considerans Accijnsrichtlijn. 
553. Terra-Kajus (1992). 
554. Conclusie A-G Van den Berge voor HR 28 maart 2001, nr. 35.357, BNB 2001/241c. 
555. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, blz. 4-5. 
556. HR 28 maart 2001, nr. 35.357, BNB 2001/241c, r.o. 3.3. 
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De aankoop van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak, die belast zijn met 
nationale accijnzen, vanuit een andere lidstaat leidt, zodra deze in het binnenland 
voorhanden worden gehouden, tot het belastbare feit van uitslag557, tenzij de goederen 
worden ingeslagen een belastingentrepot voor alcoholvrije dranken, pruimtabak of 
snuiftabak. Bij het binnenbrengen van goederen moet aan bepaalde vereisten worden 
voldaan, waaronder de verplichting tot het overbrengen van de goederen naar een 
belastingentrepot teneinde de heffing te schorsen, of, wanneer de goederen buiten een 
belastingentrepot worden gehouden, de verplichting aangifte te doen en de verschul-
digde accijns op aangifte te voldoen. Dezelfde verplichtingen bestaan wanneer de 
goederen binnenlands worden geproduceerd. Voorts is het verplicht elke aankomst 
van goederen bij de inspecteur te melden en herkomstbescheiden op te maken en 
beschikbaar te hebben bij het vervoer of het voorhanden hebben hier te lande buiten 
een belastingentrepot. Verder moeten controles door de fiscale autoriteit op naleving 
van deze verplichtingen worden geduld en eraan medewerking worden verleend. 
Deze verplichtingen worden opgelegd nadat de goederen de Nederlandse grens 
landinwaarts hebben overschreden. Zij zijn niet ingegeven door het enkele feit van 
grensoverschrijding; er moet worden voldaan vanuit het uitgangspunt, dat gelijke 
belastingdruk moet rusten op nationaal vervaardigde goederen en soortgelijke goede-
ren die vanuit andere lidstaten het binnenland worden binnengebracht en aldaar gaan 
deelnemen aan het economische verkeer. Van een formaliteit bij het overschrijden van 
een binnengrens is dan geen sprake558.  

Het belastbaar feit van de uitslag is voor binnenlands vervaardigde alcoholvrije 
dranken en pruim- en snuiftabak en van uit andere lidstaten afkomstige alcoholvrije 
dranken en pruim- en snuiftabak gelijk. Aldus ontstaat voor beide categorieën alco-
holvrije dranken en pruim- en snuiftabak de belastingplicht op het moment van de 
uitslag559. Het is dan, aldus het HvJ EG, niet meer relevant, dat de een andere lidstaat 
binnengevoerde alcoholvrije dranken en pruim- en snuiftabak zou worden belast op 
het tijdstip van het binnenbrengen. In de economische realiteit gaat het om dezelfde 
handelsfase, nu beide soorten transacties ertoe strekken de alcoholvrije dranken en 
pruim- en snuiftabak tot binnenlands verbruik uit te slaan560. Ook de omstandigheid 
dat in het ene geval de producent, en in het andere geval van invoer door een niet-

 
557. In geval van frisdranken en pruimtabak en snuiftabak: artikel 4 lid 1 onderdeel a Wet AVD. 
558. Hof Amsterdam 22 april 1999, nr. 97/0284, kenbaar uit: HR 28 maart 2001, nr. 35.357, BNB 

2001/241c, r.o. 5.5. 
559. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 29. 

560. Vgl. HvJ EG 11 juni 1992, nrs. C-149/91 en C-150/91, Société Sanders Adour SNC Société Guyomar-
c'h Orthez Nutrition Animale SA vs. Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, 
Jur. 1992, blz. I-3899, r.o. 18. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari 
(regionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven 
naargelang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief 
voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 25. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels 
Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fis-
keri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 30. 



4.5   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

406 

producent (groothandelaar of detaillist) de accijns wordt verschuldigd, maakt niet dat 
de accijns op de uit een andere lidstaat ingevoerde goederen geheven wordt ter zake 
van binnengrensoverschrijding561. Deze omstandigheid is evenmin van betekenis voor 
de rechtmatigheid van een eventueel op te leggen naheffingsaanslag. De bevoegdheid 
tot naheffen is gekoppeld aan de vraag of de verschuldigde belasting al dan niet is 
betaald. De verplichting om aangifte te doen is in dit verband niet van belang562. 

Bij het vervoeren of verzenden van alcoholvrije dranken of pruimtabak of snuifta-
bak met bestemming een andere lidstaat, wordt het voorhanden hebben niet aange-
merkt als uitslag, zodat de overbrenging kan plaatsvinden zonder accijnsheffing of 
met teruggaaf van accijns. De ondernemer moet dan wel de bestemming en de onder-
nemersstatus van de geadresseerde steeds kunnen aantonen aan de hand van boeken 
en bescheiden, zoals facturen en vrachtbrieven.  

Bij naheffing van BPM ter zake van het gebruik van de openbare weg met een niet-
geregistreerde, rechtstreeks uit een andere lidstaat afkomstige personenauto, zijn 
volgens de Hoge Raad in zijn BPM-arresten (1997 en 2000) de ter zake van de ver-
schuldigde BPM te verrichten formaliteiten geen formaliteiten die in acht moeten 
worden genomen in verband met het overschrijden van een grens563. De BPM is im-
mers verschuldigd ter zake van de aanvang van het gebruik van de weg waar dan ook 
in Nederland en niet ter zake van het brengen van de personenauto binnen Nederland. 
Dit zijn, aldus de Hoge Raad, geen formaliteiten die rechtstreeks verband houden met 
het overschrijden van een binnengrens564. Iemand die een in het buitenland gekente-
kende personenauto op een vrachtauto, aan boord van een schip of per trein Neder-
land binnenbrengt behoeft geen BPM te voldoen, zolang met die auto maar geen ge-
bruik wordt gemaakt van de weg. Er kan dus niet worden gezegd dat BPM ter zake van 
het eerste gebruik van de Nederlandse weg geen enkel verband houdt met grensover-
schrijding, maar wel dat de heffing van de BPM daarmee geen rechtstreeks verband 
houdt, nu zij immers is gekoppeld aan het ongeregistreerde, althans niet in Nederland 
gekentekende, gebruik van de weg, ook als dat niet direct na grensoverschrijding 
gebeurt, zoals wanneer de auto bijvoorbeeld per oplegger of binnenschip Nederland 
wordt binnengebracht565. Niet de grensoverschrijding is beslissend, maar het gebruik 
van de Nederlandse weg door een Nederlands ingezetene. Rijdt een niet-Nederlands 
ingezeten bestuurder zijn niet-geregistreerde auto Nederland binnen, dan gebeurt er 
niets. Wordt evenwel een in Nederland geproduceerde nog ongekentekende nieuwe 
auto de Nederlandse openbare weg opgereden door een Nederlands ingezetene, dan is 

 
561. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 28-31. 

562. HR 22 februari 1984, BNB 1984/234. 
563. HR 3 september 1997, nr. 32.565, V-N 1997/4131, BNB 1997/334, r.o. 3.6. HR 19 januari 2000, nr. 

35.057, BNB 2000/119. 
564. HR 18 maart 1998, nr. 32.627, BNB 1998/134, FED 1998/345, r.o. 3.3. Zo ook: HR 10 maart 1999, nr. 

33.927, BNB 1999/308, FED 1999/479, r.o. 3.5. HR 19 januari 2000, nr. 35.057, BNB 2000/119, NTFR 
2000/168, r.o. 3.5. HR 13 september 2000, nr. 35.472, NTFR 2000/1411, V-N 2000/47.19, BNB 
2000/348, r.o. 3.4. 

565. Zie noot Wattel onder HR 10 maart 1999, nr. 33.927, BNB 1999/308. 
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BPM verschuldigd. De Nederlands ingezetene die buiten Nederland een personenauto 
koopt en daarmee Nederland binnenrijdt, moet vóórdat hij de van de Nederlandse 
openbare weg gebruikt maakt (dus vóórdat hij de Nederlandse staatsgrens over-
schrijdt) BPM hebben aangegeven én voldaan566. Het HvJ EG bevestigt dit in de arres-
ten LINDFORS en WEIGEL & WEIGEL (2004): het gebruik van een voertuig op het grondge-
bied of het gebruik met een voertuig van het wegennet van een lidstaat houdt niet 
noodzakelijkerwijs verband met de invoer van dat voertuig567. 

De verbodsvoorwaarde van artikel 3, derde lid, Accijnsrichtlijn en van artikel 401 
BTW-richtlijn ziet dus alleen op formaliteiten aan de binnengrens in rechtstreeks ver-
band met het overschrijden daarvan, en niet op formaliteiten die nadien eventueel 
nog moeten worden vervuld ten aanzien van van elders afkomstige goederen. Hieraan 
ligt dezelfde geachte ten grondslag als bij het vervallen van de fiscale grenzen bij de 
instelling van de interne markt: de formaliteiten en de bijbehorende grenscontroles 
die vóór 1993 binnen de Gemeenschap ter zake van de heffing van vooral de BTW bij 
in- en uitvoer tussen lidstaten moesten worden vervuld en verricht, zijn ná de instel-
ling van de interne markt per 1 januari 1993 afgeschaft en verlegd naar de administra-
ties van de ondernemers. Ondernemers moeten vanaf dat tijdstip bijvoorbeeld voor de 
heffing van de BTW met boeken en bescheiden aantonen dat de met nultarief intra-
communautair geleverde goederen metterdaad naar de andere lidstaat zijn overge-
bracht. Met betrekking tot de communautaire accijnzen was het overbrengen van 
accijnsgoederen van de ene lidstaat naar de andere vóór de instelling van de interne 
markt gebonden aan het gebruik van communautaire douanedocumenten. Na het 
instellen van de interne markt en het wegvallen van de binnengrenzen mocht het 
overbrengen van accijnsgoederen van de ene naar de andere lidstaat niet leiden tot 
controles die het intracommunautaire vrije verkeer kunnen belemmeren, maar moet 
in verband met het kunnen vaststellen van verschuldigdheid van accijns en de contro-
le op het daadwerkelijk overbrengen van de goederen, het vervoer van aan accijns 
onderworpen goederen bekend zijn bij de fiscale autoriteiten van de lidstaten. Voor 
het toezicht daarop is het stelsel van verplichte geleidedocumenten met een strak 
handhavingsregime geïntroduceerd. Het gebruik van het geleidedocument komt in 
grote lijnen overeen met het gebruik van de vervoersopdracht op grond van de ac-
cijnswetgeving van vóór 1993568. Het aanmelden van accijnsgoederenvervoer aan de 
fiscale autoriteiten, het inslaan van accijnsgoederen in een belastingentrepot, het ten 
behoeve van de BTW-heffing verrichten van een intracommunautaire levering, intra-

 
566. H.A. Kogels, Waar ligt de grens voor de BPM?, Tribuut, augustus 1998. De auteur verbaast zich over 

het feit dat de Hoge Raad over deze zaak geen prejudiciële vragen heeft gesteld aan het HvJ EG. 
567.  HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-365/02, Marie Lindfors vs. Finse motorrijtuigenbelastingautoriteit (onder-

worpenheid aan autovero (Finse motorrijtuigenbelasting, een eenmalige, op basis van de belastbare 
waarde berekende belasting, die vóór de registratie of ingebruikneming van een personenauto of 
voertuigen van andere categorieën moet worden voldaan; over de autovero wordt bovendien 
krachtens de arvonlisäverolaki BTW geheven) bij overbrenging van verblijfplaats naar Finland), PB 
C 323 van 21 december 2002, Jur. 2004, blz. I-7183, r.o. 25-26. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-387/01, 
Harald Weigel en Ingrid Weigel vs. Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, Jur. 2004, blz. I-04981, 
r.o. 47. 

568. Kamerstukken II 1991-1992, 22 697 nr. 3, blz. 12. 
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communautaire verwerving, of intracommunautaire goederenvervoersdienst waarbij 
de verschuldigdheid van de BTW wordt verlegd naar de afnemer van de dienst, vor-
men geen binnengrensoverschrijdingen in vorenbedoelde zin.  

De BPM is een belasting die niet uitsluitend wegens de invoer dan wel uitvoer ver-
schuldigd is, maar gelijkelijk geldt voor voertuigen die in het binnenland (moeten) 
worden geregistreerd. Daarmee is de BPM dus stelselmatig van toepassing op geregi-
streerde motorrijtuigen ongeacht hun oorsprong. Het toetreden met een voertuig tot 
het Nederlandse wegennet, dat wil zeggen: de beslissing om een personenauto, be-
stelauto of motorrijwiel te kopen en daarmee in Nederland te gaan rijden of de regi-
stratie van het voertuig, vormen geen overschrijding van een binnengrens en de for-
maliteiten die nodig zijn om het voertuig aan te melden vormen geen geldelijke last, 
zodat de BPM geen verboden heffing van gelijke werking als een douanerecht (HGW) 
of maatregel van gelijke werking als een douanerecht (MGW) is569. Het gebruik van een 
voertuig op het grondgebied of het gebruik met een voertuig van het wegennet van 
een lidstaat houdt ook volgens het HvJ EG (2004) niet noodzakelijkerwijs verband met 
de invoer van dat voertuig570. Een overbrengingsvergunning voor het in het verkeer 
brengen van voertuigen die in een andere lidstaat rechtmatig zijn geregistreerd en 
worden gebruikt en waarvoor aan de grensovergang moet worden gestopt om die te 
verkrijgen en te betalen, is wel een MGW571. De EC en A-G LÉGER (2005) zijn van opvat-
ting dat het begrip ‘grens’ meer moet worden verstaan in zijn juridische dan in zijn 
fysieke betekenis; een stelselmatige verplichting tot voorafgaande aanmelding van de 
komst van goederen waarmee een importeur is belast, is een grenscontrole572. 

Het beginsel van de douane-unie, waarop de Gemeenschap is gegrondvest573, ver-
eist dat het vrije verkeer van goederen over de hele linie wordt gewaarborgd, niet 
alleen met betrekking tot de handel tussen de lidstaten, maar op het gehele grondge-
bied van de douane-unie574. Bevreemding wekt dan ook de opvatting van A-G LÉGER 

 
569.  Overboom beschouwt de BPM als een verboden heffing van gelijke werking als een douanerecht. 

Zie: J.T.P. Overboom, Belasting van personenauto's en motorrijwielen, Een communautaire analyse, 
WFR 2005/1673. 

570.  HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-365/02, Marie Lindfors vs. Finse motorrijtuigenbelastingautoriteit (onder-
worpenheid aan autovero (Finse motorrijtuigenbelasting, een eenmalige, op basis van de belastbare 
waarde berekende belasting, die vóór de registratie of ingebruikneming van een personenauto of 
voertuigen van andere categorieën moet worden voldaan; over de autovero wordt bovendien 
krachtens de arvonlisäverolaki BTW geheven) bij overbrenging van verblijfplaats naar Finland), Jur. 
2004, blz. I-7183, r.o. 25-26. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-387/01, Harald Weigel en Ingrid Weigel vs. 
Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, Jur. 2004, blz. I-04981, r.o. 47. Zie ook: HvJ EG 18 januari 
2007, nr. C-313/05, Maciej Brzezi ski vs. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie (accijns van personen-
auto’s), PB C 12 november 2005, r.o. 23-25.  

571.  HvJ EG 15 maart 2007, nr. C-54/05, EC vs. Finland (overbrengingsvergunning), www.curia.euro-
pa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 32-33 en 47. 

572.  Conclusie A-G Léger van 12 mei 2005 voor HvJ EG 20 oktober 2005, nr. C-111/03, EC vs. Zweden, 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 68. 

573.  Artikel 23 EG. Vgl: HvJ EG 1 juli 1969, nr. 24/68, EC vs. Italië, Jur. 1969, blz. 193, r.o. 3: ‘de Gemeen-
schap is gegrondvest op een douane-unie’. 

574.  HvJ EG 16 juli 1992, nr. C-163/90, Administration des Douanes et Droits Indirects vs. Léopold Legros 
Louise Brun, née Alidor Armand Joseph Payet Henri Michel Techer, Jur. 1992, blz. I-4625, r.o. 16. 
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(2005), dat de internemarktdefinitie van de Europese Akte (1986) de territoriale wer-
kingssfeer van de bepalingen inzake het vrije goederenverkeer575 niet heeft uitgebreid 
tot het interne handelsverkeer binnen een lidstaat, waarbij die internemarktdefinitie 
van de Europese Akte, thans gecodificeerd in het EG-verdrag576, wordt afgedaan als 
politiek statement577. Het HvJ EG heeft de A-G in deze gedachtegang niet gevolgd. De 
douane-unie betekent volgens het HvJ EG in zijn arrest-JERSEY ROYAL AARDAPPELEN 
(2005), dat het vrije verkeer van goederen moet worden verzekerd tussen de lidstaten 
en, meer in het algemeen, binnen de douane-unie578. De definitie van de interne markt 
sluit hierbij aan: ‘een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goe-
deren, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van dit 
Verdrag’579. In deze omschrijving, die wortelt in de Europese Akte (1986)580, wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen de grenzen tussen de lidstaten en de grenzen binnen een 
lidstaat581. De interne markt veronderstelt onvervalste mededingingsvoorwaarden582. 
Voor de verwezenlijking van de fundamentele vrijheden van de interne markt, waar-
onder het wegnemen van verschillen tussen nationale wetgevingen van de lidstaten 
die de mededinging vervalsen machtigt het EG-verdrag de Gemeenschap tot onderlin-
ge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten583. 

 
HvJ EG 1 juli 1969, nrs. 2/69 en 3/69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders vs. SA Ch. Brachfeld 
and Sons Chougol Diamond Co, Jur. 1969, blz. 211, r.o. 14. HvJ EG 9 augustus 1994, nrs. C-363/93, C-
407/93, t/m C-411/93, René Lancry SA, Dindar Confort SA, Ch. Ah-Son, P. Chevassus-Marche, Confo-
réunion SA en Dindar Autos SA vs. Direction générale des douanes, en Conseil régional de la Réuni-
on, Direction régionale des douanes de la Réunion, Jur. 1994, blz. I-03957. r.o. 25 en 29. HvJ EG 
9 september 2004, nr. C-72/03, Carbonati Apuani Srl vs. Comune di Carrara (heffing van gelijke 
werking als douanerecht – accijns van marmer dat op grondgebied van gemeente wordt gewonnen, 
die wordt toegepast wanneer marmer het grondgebied van die gemeente verlaat), Jur. 2004, blz. I-
08027, r.o. 22. 

575.  Met name de artikelen 23 EG en 25 EG. 
576.  Thans: artikel 14 lid 2 EG. 
577.577.  Conclusie A-G Léger van 3 mei 2005 voor HvJ EG 8 november 2005, nr. C-293/02, Jersey 

Produce Marketing Organisation Ltd. vs. States of Jersey, Jersey Potato Export Marketing Board, in 
tegenwoordigheid van: Top Produce Ltd, Fairview Farm Ltd (regeling betreffende uitvoer van aard-
appelen van Jersey naar het VK), Jur. 2005, blz. I-9543, r.o. 130-135. 

578.  HvJ EG 23 september 2003, nr. C-30/01, EC vs. VK (toepasselijkheid richtlijnen op Gibraltar), Jur. 
2003, blz. I-9481, r.o. 52 en 53. HvJ EG 8 november 2005, nr. C-293/02, Jersey Produce Marketing 
Organisation Ltd. vs. States of Jersey, Jersey Potato Export Marketing Board, in tegenwoordigheid 
van: Top Produce Ltd, Fairview Farm Ltd (uitvoerheffing op Jersey Royal aardappelen van Jersey 
naar het VK), Jur. 2005, blz. I-9543, r.o. 64. 

579.  Artikel 14 lid 2 EG. 
580.  Met de Europese Akte is nieuw elan gegeven aan de voltooiing van de interne markt. Artikel 8A, 

nadien artikel 7A EG-Verdrag; thans artikel 14 EG. 
581.  Zo ook: HvJ EG 9 september 2004, nr. C-72/03, Carbonati Apuani Srl vs. Comune di Carrara (heffing 

van gelijke werking als douanerecht – heffing op marmer dat op grondgebied van gemeente wordt 
gewonnen, die wordt toegepast wanneer marmer het grondgebied van die gemeente verlaat), 
Jur. 2004, blz. I-08027, r.o. 23. 

582.  Artikelen 2 en 3 EG. 
583.  HvJ EG 11 juni 1991, nr. C-300/89, EC vs. Raad (Richtlijn titaandioxydeafval – rechtsgrondslag), Jur. 

1991, blz. I-2867, r.o. 14-15. 
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Een heffing gelegd aan een regionale grens wegens de verzending van goederen vanuit 
die regio naar andere regio’s van die lidstaat of buiten die lidstaat, vormt aldus het 
HvJ EG in het GEMEENTE KOS-arrest (1993) en in het zojuist genoemde arrest-JERSEY 

ROYAL AARDAPPELEN, een minstens even ernstige belemmering voor het vrije goederen-
verkeer als een heffing die bij de nationale grens wordt toegepast wegens de uitvoer 
van goederen uit een lidstaat als geheel584. Naar vaste rechtspraak is elke eenzijdig 
opgelegde geldelijke last, ongeacht de benaming en de structuur ervan, die wegens 
grensoverschrijding op goederen wordt geheven en geen douanerecht in eigenlijke zin 
is, een heffing van gelijke werking als een douanerecht585. Belastingen van een lidstaat 
op goederen die een regio van zijn grondgebied binnenkomen en die uitsluitend uit 
andere regio’s van die lidstaat afkomstig zijn, alsmede op goederen die vanuit een 

 
584.  HvJ EG 14 september 1995, nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Simitzi vs. Gemeente Kos (heffing op 

uitgevoerde goederen wegens verlaten van een regio van het Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-
2655, r.o. 17. HvJ EG 8 november 2005, nr. C-293/02, Jersey Produce Marketing Organisation Ltd. vs. 
States of Jersey, Jersey Potato Export Marketing Board, in tegenwoordigheid van: Top Produce Ltd, 
Fairview Farm Ltd (uitvoerheffing op Jersey Royal aardappelen van Jersey naar het VK), Jur. 2005, 
blz. I-9543, r.o. 62-63. 

585.  HvJ EG 18 januari 2007, nr. C-313/05, Maciej Brzezi ski vs. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie 
(accijns van personenauto’s), PB C 12 november 2005, blz. 6, r.o. 22. HvJ EG 17 juli 1997, nr. 
C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, Kastrup Havn NKE A/S, 
Næstved Havn, Odense Havn, Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid van: Trafikministeriet 
(taxes portuaires sur les navires et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-4085, r.o. 20. HvJ EG 
2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) Helsinki 
(accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocédé van in 
binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, 
blz. I-1777, r.o. 20. HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Nádasdi (C-290/05) en 
Ilona Németh (C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (autore-
gistratiebelasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 2006, blz. I-10115, 
r.o. 39. HvJ EG 16 juli 1992, nr. C-163/90, Administration des Douanes et Droits Indirects vs. Léopold 
Legros Louise Brun, née Alidor Armand Joseph Payet Henri Michel Techer, Jur. 1992, blz. I-4625, 
r.o. 18. HvJ EG 9 augustus 1994, nrs. C-363/93, C-407/93, t/m C-411/93, René Lancry SA, Dindar 
Confort SA, Ch. Ah-Son, P. Chevassus-Marche, Conforéunion SA en Dindar Autos SA vs. Direction gé-
nérale des douanes, en Conseil régional de la Réunion, Direction régionale des douanes de la Réuni-
on, Jur. 1994, blz. I-03957. r.o. 32. HvJ EG 14 september 1995, nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Si-
mitzi vs. Gemeente Kos (heffing op uitgevoerde goederen wegens verlaten van een regio van het 
Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-2655, r.o. 17. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-72/03, Carbona-
ti Apuani Srl vs. Comune di Carrara (heffing van gelijke werking als douanerecht – accijns van mar-
mer dat op grondgebied van gemeente wordt gewonnen, die wordt toegepast wanneer marmer het 
grondgebied van die gemeente verlaat), Jur. 2004, blz. I-08027, r.o. 35. HvJ EG 1 juli 1969, nrs. 2/69 
en 3/69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders vs. SA Ch. Brachfeld and Sons Chougol Diamond 
Co, Jur. 1969, blz. 211, r.o. 18. HvJ EG 9 november 1983, nr. 158/82, EC vs. Denemarken, Jur. 1983, 
blz. 3573, r.o. 18. HvJ EG 7 juli 1994, nr. C-130/93, Lamaire NV vs. Nationale Dienst voor Afzet van 
Land en Tuinbouwprodukten (verplichte bijdragen ten bate van een nationale dienst voor afzet van 
land- en tuinbouwprodukten), Jur. 1994, blz. I-3215, r.o. 13. HvJ EG 21 september 2000, nrs. C-
441/98 en C-442/98, Kapniki Michaïlidis AE vs. Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Jur. 2000, blz. I-
07145, r.o. 15. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegen-
woordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), 
Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 19. 
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bepaalde regio uitsluitend naar andere regio’s van die lidstaat worden gebracht, zijn 
heffingen van gelijke werking586. 

Uit de arresten GEMEENTE KOS (1993), CARRARA (2004) en JERSEY ROYAL AARDAPPELEN 
(2005) moet worden geconcludeerd, dat omgekeerde discriminatie niet meer voet-
stoots is toegestaan. Van omgekeerde discriminatie is sprake wanneer nationale goe-
deren in een lidstaat op grond van nationale regels minder gunstig worden behandeld 
dan (krachtens de gemeenschapsregels inzake het vrije verkeer van goederen geldt 
voor) soortgelijke uit andere lidstaten afkomstige goederen of nationale goederen die 
naar andere lidstaten worden overgebracht. Het HvJ EG heeft in zijn intussen oudere 
rechtspraak steeds tot uitgangspunt genomen dat de gemeenschapsregels op het ge-
bied van het vrije verkeer van goederen geen oplossing beogen te bieden voor pro-
blemen gerelateerd aan omgekeerde discriminatie, omdat dit zuivere lidstaatinterne 
situaties betreft die naar hun aard zijn uitgesloten van de werkingssfeer van het ge-
meenschapsrecht587. In het licht van de hiervóór besproken internemarktdefinities en 
de drie zojuist genoemde arresten, is dit niet meer de lijn van het HvJ EG.  

In het EC-voorstel van 21 december 1990 dat uiteindelijk tot de Accijnsrichtlijn 
heeft geleid588, staat de overweging dat het handhaven of instellen van andere belas-
tingen geen een belemmering mag vormen voor het beginsel van het vrije verkeer van 
goederen als gevolg van heffing bij binnenkomst van goederen op het grondgebied 
van een lidstaat, belastingteruggaaf bij het brengen van goederen buiten het grondge-
bied van een lidstaat of van grenscontroles589. Naar aanleiding van dit voorstel heeft 
het EESC op 18 maart 1991 opgemerkt dat de lidstaten andere belastingen mogen 
heffen als dit niet leidt tot compenserende heffingen aan de grens en tot controle aan 
de binnengrenzen590. Het EESC stelt vast dat de noodzakelijke controles uitsluitend 
gericht mogen zijn op het voorkomen van belastingontduiking en van ongeoorloofd 
goederenverkeer en dat het fatale gevolgen voor de werking van de interne markt zou 
hebben wanneer die controles ook na de voltooiing van de interne markt zo zouden 
worden uitgevoerd als voor de instelling van de interne markt aan de binnengrenzen 
van de Gemeenschap gebeurde. 

Bijgevolg is met formaliteiten in verband met het overschrijden van een grens bedoeld 
het nobele handwerk dat tot aan 1993 gewoonlijk op en in de directe nabijheid van 

 
586.  HvJ EG 14 september 1995, nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Simitzi vs. Gemeente Kos (heffing op 

uitgevoerde goederen wegens verlaten van een regio van het Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-
2655, r.o. 26-27. 

587.  HvJ EG 23 oktober 1986, nr. 355/85, M. Driancourt vs. Michel Cognet (vaste boekenprijs), Jur. 1986, 
blz. 3231, r.o. 10-12). HvJ EG 13 november 1986, nrs. 80/95 en 159/85, Nederlandse Bakkerij Stich-
ting, Theodorus Cornelis Dam e.a. vs. Edah BV, Jur. 1986, blz. 3359, r.o. 23. HvJ EG 18 februari 1987, 
nr. 98/86, Strafzaak tegen Arthur Mathot (etikettering van boter), Jur. 1987, blz. 809, r.o. 12. HvJ EG 
13 maart 1979, nr. 86/78, S.A. des Grandes Distilleries Peureux vs. Directeur des Services Fiscaux de 
la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, Jur. 1979, blz. 897, r.o. 38. 

588. Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de algemene regeling voor aan accijns onder-
worpen producten, het voorhanden hebben en het verkeer ervan, artikel 3, lid 2, PB 1990, C 322, 
blz. 1. 

589. PB 1990, nr. C 322. 
590. PB 1991, nr. C 69. 
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douaneposten aan de binnengrenzen van de Gemeenschap werd verricht. Het begrip 
binnengrens is uitsluitend te verstaan in staatkundige dan wel publiekrechtelijke zin. 
Dergelijke formaliteiten zijn vanaf dat tijdstip verboden en mogen ook niet op een 
verkapte wijze terugkeren. Formaliteiten die ten behoeve van voertuigbelastingen, 
zoals de BPM, op ieder door de belastingschuldige gewenst tijdstip vóór de aanvang 
van het gebruik van het wegennet van een lidstaat naar keuze per post, per fax of 
elektronisch kunnen worden verricht hebben geen band met het overschrijden van 
een binnengrens. Formaliteiten verbonden aan administratieve verplichtingen met 
betrekking tot van elders afkomstige goederen en diensten of voor het binnenlands 
verbruik van een buitenlands gekentekend voertuig, mogen in beginsel niet méér 
belastend zijn dan die met betrekking tot nationale goederen en diensten of het ver-
bruik van een binnenlands gekentekend het voertuig teneinde een belemmering van 
het vrije verkeer van goederen en personen te voorkomen. Een meer belastende for-
maliteit is slechts gerechtvaardigd, indien die tot een minimum is beperkt en naar de 
actuele stand van het gemeenschapsrecht591 vanuit het oogpunt van handhaafbaarheid 
onmiskenbaar onmisbaar is. 

4.5.12 Verschillende rekeneenheden 

De EC houdt toezicht op de binnen de interne markt merkwaardigerwijs nog bestaan-
de verschillende rekeneenheden. De lidstaten kunnen hun nationale tarieven uitdruk-
ken in andere dan de gangbare eenheden, op voorwaarde dat de overeenkomstige 
belastingniveaus na omrekening in die eenheden niet onder de vastgestelde mini-
mumniveaus liggen. Voor energieproducten met tarieven op grond van volumes, 
wordt het volume gemeten bij een temperatuur van 15°C592. Voor de niet-EMU-
lidstaten (de lidstaten die de euro nog niet hebben ingevoerd) wordt de op de waarde 
van de fysieke accijnzen toe te passen tegenwaarde van de euro in de valuta van die 
lidstaten jaarlijks vastgesteld. De voor deze omrekening toe te passen koersen zijn de 
in het PB bekendgemaakte koersen van de eerste werkdag van oktober. Zij worden 
toegepast vanaf 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar593. Voor energieproduc-
ten kunnen de lidstaten bij deze jaarlijkse aanpassing de geldende belastingbedragen 
onveranderd laten, indien de omrekening van de in euro uitgedrukte belastingniveaus 
een verhoging van de in nationale valuta uitgedrukte belastingniveaus geeft van min-
der dan 5%, of van minder dan € 5 indien dat bedrag lager is dan het vorengenoemde 
percentage594. Bij wijziging van één of meer tarieven kunnen reeds tot verbruik uitge-

 
591.  Vgl. HvJ EG 21 september 1999, nr. C-378/97, Strafzaak tegen F.A. Wijsenbeek (nationale wettelijke 

regeling die uit een andere lidstaat komende personen verplicht een paspoort te tonen), Jur. 1999, 
blz. I-6207, r.o. 45. 

592.  Artikel 12 Richtlijn energiebelastingen. 
593. Artikel 9 lid 1 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 13 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 

Artikel 5 lid 1 Tariefrichtlijn tabaksproducten. De tegenwaarde kan onveranderd worden gelaten, 
indien de omrekening van de in euro’s uitgedrukte bedragen van de accijnzen een verhoging van de 
in nationale valuta uitgedrukte accijns geeft van minder dan 5%, of van minder dan E 5, indien dat 
bedrag lager is dan dit percentage. Artikel 9 lid 2 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 

594.  Artikel 13 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
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slagen voorraden energieproducten aan een belastingverhoging of belastingverlaging 
worden onderworpen595. 

4.6 Schorsingsregeling  

 ‘Ik wensch nu ook op te noemen een belangrijk voordeel van het ontwerp, hierin gele-
gen dat het niet gebaseerd is op de zoogenaamde Hollandsche goede trouw, anders ge-
zegd, op eigen aangifte’596 

 
JHR. MR. J.W.H. RUTGERS VAN ROZENBURG, 

lid van de Tweede Kamer, 20 maart 1890 

4.6.1 Onveraccijnsde goederen 

De schorsingsregeling omvat het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots 
waarin van accijnsgoederen die worden vervaardigd, worden verwerkt, voorhanden 
zijn of worden vervoerd, op grond van de bepalingen van de Accijnsrichtlijn of – in 
aanvulling daarop – de nationale wettelijke bepalingen van een lidstaat, de accijns nog 
niet wordt geheven597. De heffing van accijns blijft geschorst totdat de goederen uit het 
stelsel worden uitgeslagen. De enige plaats waar accijnsgoederen onder schorsing van 
accijns mogen worden geproduceerd, verwerkt, voorhanden gehouden, ontvangen of 
verzonden, is het belastingentrepot, zulks onder de voorwaarden die zijn vastgesteld 
door de lidstaat waar het belastingentrepot gelegen is598. 

Schorsing van accijns geldt uitsluitend binnen het gesloten stelsel van onderling 
verbonden belastingentrepots599. Van accijnsgoederen die, anders dan door particulie-
ren voor eigen verbruik, binnen het stelsel in het verkeer tussen vergunninghouders 
van een belastingentrepot worden overgebracht, wordt de accijns eerst geheven in de 
lidstaat waar het verbruik zal plaatsvinden. Zolang die goederen zich binnen het stel-
sel bevinden, blijven zij onveraccijnsd600. Voorwaarde is wel, dat bij de overbrenging 
van de goederen wordt voldaan aan bepaalde waarborgen601. Als voorwaarde voor het 
vrij van accijns kunnen overbrengen vanuit het ene belastingentrepot naar een andere 
geldt, dat dat andere belastingentrepot ook als zodanig is aangewezen voor de ont-
vangst en opslag voor het desbetreffende soort accijnsgoed. Zo zal het bijvoorbeeld 
niet mogelijk zijn minerale oliën zonder uitslag, dat wil zeggen onmiddellijke ver-
schuldigdheid van accijns over te brengen van een raffinaderij naar een bierbrouwerij. 
Treden tijdens het vervoer onregelmatigheden op, dan wordt de accijns alsnog gehe-
ven602. De lidstaten staan ter waarborging van de heffing diverse middelen van toe-

 
595.  Artikel 22 Richtlijn energiebelastingen. 
596.  Handelingen II 1889-1890, 20 maart 1890, blz. 1014. 
597.  Artikel 4 aanhef en onderdeel c Accijnsrichtlijn. Vgl. artikel 1a lid 1 onderdeel n Wa. 
598.  Artikel 4 aanhef en onderdeel b en artikel 11 Accijnsrichtlijn. 
599.  Artikelen 6, 9, 15, 15bis en 15ter Accijnsrichtlijn. 
600. Artikel 15 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
601. Artikel 18 en artikel 19 Accijnsrichtlijn. 
602. Artikel 20 Accijnsrichtlijn. 
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zicht, controle en administratieve samenwerking met inlichtingenuitwisseling ter 
beschikking. Deze worden in deze paragraaf besproken. 

4.6.2 Verlegging heffingsmoment 

Schorsing van accijns wordt in het algemeen gerealiseerd door verlegging van de 
heffing van de accijns van het heffingspunt vervaardiging, invoer, be- of verwerking, 
voorhanden hebben of vervoeren naar het moment waarop de accijnsgoederen het 
stelsel verlaten. De schorsingsregeling is erop gericht de heffing van de accijns eerst te 
laten plaatsvinden in de lidstaat van bestemming door deze te verleggen naar het 
moment waarop de accijnsgoederen het stelsel door middel van uitslag tot verbruik 
verlaten en eerst op dat tijdstip te belasten naar het in de lidstaat van bestemming 
geldende accijnstarief603. Bij vervoer tussen belastingentrepots blijft de verzender 
accijnsplichtig, totdat administratief is aangetoond dat de geadresseerde de goederen 
heeft ontvangen. Worden accijnsgoederen uit het stelsel uitgeslagen in een lidstaat 
met een ogenschijnlijk aantrekkelijk lage tarifering en worden de goederen vervolgens 
in veraccijnsde staat overgebracht naar een andere lidstaat waar het uiteindelijke 
verbruik plaatsvindt, dan wordt in deze andere lidstaat opnieuw accijns geheven, naar 
het in die lidstaat geldende accijnstarief, wegens het voorhanden hebben van accijns-
goederen voor handelsdoeleinden, onder restitutie van de accijns die is voldaan in de 
lidstaat waar de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden.  

Dit alles geldt ook ingeval accijnsgoederen worden overgebracht vanuit een belas-
tingentrepot in een lidstaat naar een geregistreerd bedrijf (GB) dan wel een 
niet-geregistreerd bedrijf (NGB) in een andere lidstaat, zij het dat voor die bedrijven 
geldt, dat de accijns onmiddellijk bij de ontvangst van de accijnsgoederen door de 
afnemer moet worden voldaan. Weliswaar betekent dit een verschuiving van het 
moment van verschuldigdheid van het tijdstip waarop de goederen het belastingen-
trepot verlaten naar het tijdstip van aankomst van de goederen bij het GB of NGB, 
maar de goederen komen aldaar niet onder schorsing van accijns te liggen. 

4.6.3 Onveraccijnsd tot aan bestemming 

Zolang de goederen zich onder de schorsingsregeling bevinden, is de accijns nog niet 
verschuldigd, terwijl het belastbaar feit zich al wel heeft voorgedaan604. De accijns 
wordt verschuldigd bij de uitslag tot verbruik, waarmee de goederen vanuit het geslo-
ten stelsel van onderling verbonden belastingentrepots in het vrije handelsverkeer 
worden gebracht, of bij het constateren van tekorten605. Aldus bewerkstelligt de schor-

 
603. Overweging 17 considerans Accijnsrichtlijn. 
604. Het belastbaar feit voor de accijnsheffing is de vervaardiging, de be- of verwerking en het voorhan-

den hebben van accijnsgoederen. Artikel 5 lid 1 Accijnsrichtlijn. De lidstaten stellen zelf hun regels 
vast inzake de productie, de verwerking en het voorhanden hebben van accijnsgoederen. Artikel 11 
lid 1 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, 
Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 31. HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fra-
telli Cipriani SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 42. 

605. Artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
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singsregeling, dat accijnsgoederen onveraccijnsd kunnen worden vervaardigd, be-
waard, bewerkt en vervoerd zonder dat accijns behoeft te worden voldaan en derhalve 
voorgefinancierd, maar ook om de heffing uiteindelijk conform het bestemmingsland-
beginsel metterdaad te doen plaatsvinden in de lidstaat van bestemming, alwaar het 
verbruik zal plaatsvinden naar de aldaar geldende tarieven. 

4.6.4 Vergunning 

Om de invordering van de accijnsschuld op termijn te waarborgen, moet toezicht 
kunnen worden uitgeoefend in productie- en opslagbedrijven606. Daarom is vereist, dat 
de vervaardiging, de verwerking of het voorhanden hebben van accijnsgoederen onder 
schorsing van accijns uitsluitend mag plaatsvinden in een belastingentrepot waarvoor 
een vergunning is afgegeven door de lidstaat waar dit entrepot gelegen is607. De eige-
naar van het belastingentrepot dient aan enkele welomschreven verplichtingen te 
voldoen en is onderworpen aan strikte controles, teneinde te waarborgen dat de ac-
cijnsschuld te gelegener tijd zal worden voldaan608. Behalve de vergunninghouder van 
een belastingentrepot kunnen ook het GB en het NGB van de schorsingsregeling ge-
bruik maken, zij het met beperkingen. 

De schorsing eindigt wanneer de accijns verschuldigd wordt doordat de goederen 
het gesloten stelsel van onderling verbonden belastingentrepots door middel van de 
uitslag tot verbruik verlaten. Ook eindigt de schorsing wanneer buiten de schorsings-
regeling om wordt gehandeld, of wanneer tijdens het vervoer onregelmatigheden of 
overtredingen zijn begaan. Er is dan óók sprake van uitslag tot verbruik, ter gelegen-
heid waarvan de accijns terstond verschuldigd wordt om te vermijden dat accijnsgoe-
deren de heffing ontgaan609. 

4.6.5 Accijnsgeleidedocument 

Vervoer dat aanvangt in een lidstaat en eindigt in een andere lidstaat wordt aangeduid 
als intracommunautair verkeer. Het intracommunautaire verkeer van accijnsgoederen 
onder schorsing van accijns kan, behoudens een viertal uitzonderingen, uitsluitend 
plaatsvinden binnen het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots610. Deze 
vier uitzonderingen betreffen goederen die: (1) zijn geplaatst onder douaneschor-
singsregelingen611, (2) op weg zijn naar een GB of een NGB612, (3) worden uitgevoerd 
via een of meer andere lidstaten613, en (4) worden geleverd in het kader van diploma-
tieke of consulaire betrekkingen, aan erkende internationale organisaties en aan de 

 
606. Overweging 11 considerans Accijnsrichtlijn. 
607. Overweging 12 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 11 lid 2 en artikel 12 Accijnsrichtlijn. 
608. Overweging 13 en 16 considerans Accijnsrichtlijn. 
609. Artikel 6 lid 1 en artikel 20 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
610. Artikel 15 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
611. Overweging 23 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 84 lid 1 onderdeel a CDW. Artikel 5 lid 2 Ac-

cijnsrichtlijn. 
612. Artikel 16 Accijnsrichtlijn. 
613. Artikel 19 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
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strijdkrachten614. Deze laatste uitzondering hoort ten aanzien van diplomaten en mili-
tairen van de lidstaten die binnen de Gemeenschap zijn gestationeerd niet thuis in een 
interne markt. 

Wezenlijk voor het verkeer van accijnsgoederen is615, dat dergelijk vervoer plaats-
vindt onder dekking van het geleidedocument, ook wel genoemd het accijnsgeleide-
document (AGD)616. Dit document is een elementair toezichtsinstrument bij de schor-
singsregeling617. Het AGD begeleidt de accijnsgoederen in het zakelijke verkeer van 
accijnsgoederen binnen het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots zon-
der ambtelijke tussenkomst naar hun eindbestemming. Het overbrengen vanaf het 
grondgebied van een lidstaat naar dat van een andere lidstaat mag immers niet leiden 
tot een controle die het intracommunautaire vrije verkeer kan belemmeren. Dat geldt 
niet alleen voor vervoer van accijnsgoederen over de weg, maar ook over de binnen-
wateren, over het spoor, via zee of door de lucht. De vergunninghouder van een belas-
tingentrepot die de goederen verzendt, moet dekking bieden voor de aan het intra-
communautaire verkeer verbonden risico’s door het stellen van zekerheid618. De bege-
leiding eindigt op het moment waarop de goederen in een ander belastingentrepot 
worden ontvangen, zulks op titel van het AGD. Het AGD moet door de geadresseerde 
van de accijnsgoederen met zijn ontvangstverklaring gezuiverd worden. Met de zuive-
ring eindigt ook het vervoer van de goederen619. De geadresseerde van een zending 
accijnsgoederen zuivert de schorsingsregeling door het AGD binnen de gestelde ter-
mijn en van de voorgeschreven aantekeningen voorzien aan de afzender terug te zen-
den. De geadresseerde neemt op deze wijze de verantwoordelijkheid en de aansprake-
lijkheid voor betaling van de accijns van de verzonden goederen over van de entrepot-
houder van vertrek620. Als het AGD niet wordt terugontvangen, dient de verzender de 
douaneautoriteit hiervan binnen drie maanden op de hoogte te brengen621. Indien de 
verzender er vervolgens niet in slaagt alternatief bewijs te verzamelen om de zuive-
ring aan te tonen, wordt hij de accijns alsnog verschuldigd622. Met het oog op het toe-

 
614. Overweging 28 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 23 lid 1bis Accijnsrichtlijn. 
615.  Titel III Accijnsrichtlijn. Artikel 7 lid 4 en lid 7, artikel 18 lid 1 en artikel 24 Accijnsrichtlijn. 
616.  Het in de Verordening onveraccijnsd document bedoelde document. Artikelen 7, 18 and 24 Accijns-

richtlijn. 
617.  Artikel 7 lid 4 en lid 7, artikel 14 lid 4, artikel 15 lid 4, lid 5 en lid 6, artikel 19, artikel 20, artikel 21 

lid 5 en artikel 23 lid 1bis Accijnsrichtlijn. 
618.  Artikel 15 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
619.  Artikel 19 Accijnsrichtlijn. 
620.  Artikel 15 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
621.  Artikel 19 lid 5 Accijnsrichtlijn. 
622.  Als alternatief bewijs voor de regelmatige zuivering van het AGD kan een door de douaneautoriteit 

in de lidstaat van bestemming gewaarmerkt afschrift van het tweede exemplaar van het AGD zijn, 
het exemplaar voor de geadresseerde. Indien het AGD niet wordt terugontvangen, dient de verzen-
der de douaneautoriteit hiervan binnen drie maanden op de hoogte te brengen. In geval van ont-
breken van het derde exemplaar en het gewaarmerkte tweede exemplaar kan de regelmatige zui-
vering worden aangenomen, wanneer de verzender een handels- of administratief document over-
legt, waaruit blijkt dat de goederen de bestemming hebben bereikt. Dit document moet door de 
douaneautoriteit van de lidstaat van bestemming zijn gewaarmerkt en de identificatie van de goe-
deren bevatten. Indien de verzender er vervolgens niet in slaagt alternatief bewijs te verzamelen 
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zicht op het bereiken van de bestemming, moet het AGD metterdaad bij de goederen 
aanwezig zijn. De aansprakelijkheid van de vergunninghouder strekt zich dus niet 
alleen uit tot accijnsgoederen die zich in zijn belastingentrepot bevinden, maar ook tot 
de accijnsgoederen die van daaruit worden vervoerd naar een andere belastingentre-
pot. 

Het AGD is gedefinieerd als het document dat op grond van de Accijnsrichtlijn of de 
nationale wettelijke bepalingen van een lidstaat bij het vervoer van de accijnsgoede-
ren steeds aanwezig dient te zijn623. Accijnsgoederen worden, ongeacht het eventuele 
gebruik van geautomatiseerde procedures, steeds vergezeld van het door de afzender 
opgestelde AGD of vervoers- of handelsdocument dat dienst doet als document voor 
douanevervoer, aan de hand waarvan de overgebrachte goederen moeten kunnen 
worden geïdentificeerd624, en, zo nodig, van een ander document waarin wordt ver-
klaard, dat de accijns in de lidstaat van bestemming is betaald of dat enige andere 
methode om de invordering van die accijns in die lidstaat te waarborgen, is gevolgd625. 

Het vervoer van wijn voor handelsdoeleinden moet conform de voorschriften van 
het gemeenschappelijk wijnbouwbeleid worden begeleid door het geleidedocument 
voor wijnbouwproducten626. Het AGD kan voor de toepassing van deze voorschriften 
worden gebruikt als het wijnbouwdocument, maar het wijnbouwdocument kan nim-
mer het AGD vervangen. 

4.6.6 Melden accijnsgoederenvervoer 

Marktpartijen zijn gehouden hun fiscale autoriteit door middel van het AGD op de 
hoogte brengen van de goederen die zijn verzonden en ontvangen627. Het overbrengen 

 
om de zuivering aan te tonen, wordt hij de accijns alsnog verschuldigd. De enkele melding van het 
niet terugontvangen van het terugzendexemplaar leidt niet automatisch tot naspeuringen door de 
douaneautoriteit. Eerst wanneer de verzender er blijk van heeft gegeven zelf naspeuringsinitiatie-
ven te hebben ontwikkeld zal de douaneautoriteit een signaal afgeven naar de lidstaat van be-
stemming over de niet-terugontvangst van het derde exemplaar en verzoeken ter zake een on-
derzoek te doen. Artikel 380 UCDW. Het vierde exemplaar is voor de inspecteur. Dit wordt door de 
vergunninghouder voorzien van de datum en plaats van ontvangst van de accijnsgoederen, de ver-
melding van eventuele verschillen tussen de ontvangen accijnsgoederen en de gegevens met be-
trekking tot die accijnsgoederen op het AGD (in geval van overeenstemming moet de vermelding 
‘zending conform’ worden aangebracht), de geautoriseerde handtekening van de vergunninghou-
der. Artikel 4 jo. artikel 3a lid 3 UB Accijns. Het vijfde exemplaar wordt door de douaneadministra-
tie van de lidstaat van bestemming naar behoren van aantekeningen voorzien teruggezonden aan 
die van de lidstaat van verzending. Artikel 5 lid 2 Accijnsrichtlijn. 

623.  Artikel 7 lid 4 en lid 7 Accijnsrichtlijn. Vgl. artikel 1a lid 1 onderdeel p Wa. 
624. Overweging 15, 18 en 20 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 5 lid 3 Accijnsrichtlijn. Vorm en 

inhoud worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 24 Accijnsrichtlijn. 
625. Overweging 9 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 7 lid 4 en artikel 18 leden 1, 2 en 3 Accijnsricht-

lijn. 
626. Verordening (EG) nr. 884/2001 van de Commissie van 24 april 2001 houdende uitvoeringsbepalin-

gen betreffende de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de 
wijnsector bij te houden registers, PB 10 mei 2001, nr. L 128/33. 

627. Overweging 14 en 22 considerans en artikel 19 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
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van het grondgebied van een lidstaat naar dat van een andere lidstaat mag immers 
niet leiden tot een controle die het intracommunautaire vrije verkeer kan belemme-
ren. Niettemin moet omwille van de verschuldigdheid van accijns het verkeer van aan 
accijns onderworpen goederen bekend zijn en moet derhalve worden voorzien in een 
geleidedocument voor accijnsgoederen. Aldus heeft de gemeenschapswetgever een 
systeem ontworpen waarbij, zonder inbreuk te maken op het vrije verkeer van goede-
ren, de heffing van de op die goederen rustende accijnzen wordt gewaarborgd door 
het intracommunautaire verkeer van accijnsgoederen te onderwerpen aan bepaalde 
vereisten en waarborgen, welke de mogelijkheid bieden die goederen, waarvoor de 
accijns nog niet verschuldigd is geworden, binnen het communautaire grondgebied te 
identificeren en lokaliseren, ofschoon het belastbare feit zich al heeft voorgedaan. 

4.6.7 Uitslag of tekort tijdens vervoer 

Wanneer de accijnsgoederen tijdens het vervoer worden uitgeslagen of wanneer tij-
dens het vervoer of bij de ontvangst in het volgende belastingentrepot een tekort, niet 
zijnde een vrij te stellen verlies, wordt geconstateerd, wordt de accijns verschuldigd 
ter zake van de uitslag uit zijn entrepot, gelegen in de lidstaat van vertrek628. Bij een 
verschil tussen de gegevens vermeld in het AGD en de feitelijke toestand tijdens of bij 
beëindiging van de schorsingsregeling ontstaat slechts dan een accijnsschuld als dat 
verschil niet is aan te merken als een vrij te stellen verlies629. Ingeval tijdens het ver-
voer onder schorsing van accijns een onregelmatigheid of een overtreding is begaan 
waardoor de accijns verschuldigd wordt, moet deze worden voldaan in de lidstaat 
waar de onregelmatigheid of de overtreding is begaan, en wel door de persoon die 
zekerheid heeft gesteld voor de betaling ervan630. De schuldenaar is dus doorgaans 
degene die de accijnsgoederen heeft verzonden. Wanneer de accijns wordt ingevor-
derd in een andere lidstaat dan die van vertrek, stelt de invorderende lidstaat de fisca-
le autoriteit van de lidstaat van vertrek daarvan in kennis631.  

Wordt de overtreding of onregelmatigheid in een lidstaat vastgesteld, maar is niet 
duidelijk waar deze is begaan, dan wordt deze geacht te zijn begaan in die lidstaat. Als 
uit een lidstaat afkomstige accijnsgoederen niet aankomen op de plaats van bestem-
ming en niet kan worden vastgesteld waar de overtreding of de onregelmatigheid is 
begaan, wordt deze geacht te zijn begaan of plaatsgevonden in die lidstaat. De ver-
gunninghouder van het belastingentrepot die de goederen heeft verzonden, wordt 
alsdan de accijns verschuldigd. Wanneer binnen drie jaar te rekenen vanaf de datum 
van het opstellen van het AGD wordt vastgesteld in welke lidstaten de overtreding of 
de onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, wordt de accijns door deze lidstaten 
ingevorderd maar het op de datum van verzending geldende tarief. In dat geval wordt 
de aanvankelijk geheven accijns gerestitueerd, zodra het bewijs van deze invordering 

 
628.  Artikel 6 lid 1 jo. artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
629.  Artikel 14 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
630.  Als bedoeld in artikel 15 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
631.  Artikel 20 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
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is geleverd632. Deze bepaling voorkomt op basis van het bestemmingslandbeginsel 
dubbele accijnsheffing. 

4.6.8 Alternatief bewijs 

Indien het AGD zoek raakt, niet wordt terugontvangen of wordt terugontvangen zon-
der de benodigde aftekening, is niet aan de voorwaarden voldaan met als gevolg dat 
de accijns verschuldigd wordt. Onverminderd de voorwaarden kan de aansprakelijk-
heid van de verzender van de accijnsgoederen pas vervallen door middel van het be-
wijs dat de geadresseerde de goederen overneemt, met name op basis van het AGD 
onder de bijbehorende voorwaarden633. De woorden met name634 bieden ruimte voor 
het leveren van bewijs door de verzender met behulp van andere middelen dan een 
door geadresseerde afgetekend AGD635. Deze ruimte is niet afhankelijk van de omstan-
digheid dat de erkend entrepothouder de voorziene kennisgeving636 tijdig heeft ge-
daan. De ontvankelijkheid van bewijsmiddelen dient in dergelijke gevallen te worden 
beoordeeld aan de hand van nationaal procesrecht. De Accijnsrichtlijn bepaalt immers 
dat ten genoegen van de bevoegde fiscale autoriteit dient te worden aangetoond dat 
de handeling regelmatig was637. Gegeven het feit dat de heffing en de invordering 
verlopen naar het nationale recht van de lidstaten, heeft het begrip aantonen hier nog 
geen uniforme communautaire betekenis. In het CIPRIANI-arrest (2002) staat het 
HvJ EG alternatief bewijs toe in een geval van overbrenging van accijnsgoederen naar 
een derde land, waarin het derde exemplaar van het AGD valselijk was afgetekend638. 
Voor het douanerecht heeft het HvJ EG in het arrest-LABIS EN SAGPOL (2000) ten aanzien 
van tegenbewijs beslist dat een tegenbewijsregeling niet tot bepaalde bewijsmiddelen 
is beperkt, indien zulks niet uitdrukkelijk is bepaald639. Als de verzender dus kan aan-
tonen dat de accijnsgoederen metterdaad door de geadresseerde zijn overgenomen, 
zal niet tot heffing van accijns worden overgegaan640. 

 
632.  Artikel 20 lid 4 Accijnsrichtlijn. Artikel 86a Wa. 
633. Artikel 18 en 19 Accijnsrichtlijn. 
634. In artikel 15 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
635.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 5, blz. 9-10. 
636.  Als bedoeld in artikel 19 lid 5 Accijnsrichtlijn of artikel 2a lid 5 UB Accijns. 
637.  Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. Vgl. artikel 86a lid 3 Wa, dat op artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn is 

gebaseerd. 
638.  HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Ministero delle Finanze, 

Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 51-54. 
639.  HvJ EG 23 maart 2000, nrs. C-310/98 en C-406/98, Hauptzollamt Neubrandenburg vs. L. Labis, 

werkend onder de handelsnaam Przedsiebiorstwo Transportowo-Handlowe “Met-Trans" (C-
310/98) en Sagpol SC Transport Miedzynarodowy i Spedycja (C-406/98), Jur. 2000, blz. I-01797, 
r.o. 24-29. 

640.  Recentelijk bevestigd in: HR 1 december 2006, nr. 40.716, LJN AT8954, r.o. 3.2.4. 
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4.6.9 Aantonen 

Het begrip ‘aantonen‘ vereist dat doorslaggevende argumenten worden aangevoerd. 
Aantonen is bewijsgronden doen zien641. Dat gaat verder dan aannemelijk maken. Het 
begrip ‘aannemelijk maken’ houdt in het leveren van een betoog dat geloofwaardig is; 
informatie geven die men gaarne aanneemt642. Deze begrippen worden ook in de AWR 
gehanteerd. Voor de toepassing van de AWR betekent het begrip ‘blijken’ het leveren 
van volledig en overtuigend bewijs, met toepassing van de vrije bewijsleer, wanneer 
zekere feiten volledig bewezen moeten worden, dat wil zeggen overtuigend moeten 
worden aangetoond. Van ‘aannemelijk zijn’ of ‘aannemelijk maken’ wordt gesproken 
wanneer met een zwakkere vorm van bewijs kan worden volstaan643. Uit de geschie-
denis van de totstandkoming van de AWR moet worden afgeleid dat dit het geval is 
indien in een belastingwet het begrip ‘doen blijken’ wordt gebruikt, in welk geval 
zekere feiten volledig moeten worden bewezen, dat wil zeggen overtuigend moeten 
worden aangetoond644. Het begrip ‘aantonen’ heeft geen andere betekenis dan ‘aan-
nemelijk maken’, tenzij in een specifiek geval uit de wetsgeschiedenis anders zou 
blijken645. 

4.6.10 Veraccijnsde goederen 

Van goederen die reeds in een lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en waarvan de 
accijns dus al is geheven (veraccijnsde goederen), en in een andere lidstaat voor han-
delsdoeleinden voorhanden worden gehouden, vindt eveneens met toepassing van het 
bestemmingslandbeginsel accijnsheffing plaats in de lidstaat van bestemming646. Voor 
minerale oliën geldt dat zij moeten worden veraccijnsd in de lidstaat van bestemming, 
niet in de lidstaat waar zij in de verbruikssfeer worden gebracht647. Wanneer die ac-
cijnsgoederen naar een andere lidstaat worden geleverd of bestemd zijn om naar een 
andere lidstaat te worden geleverd, of in een andere lidstaat worden bestemd voor 
eigen verbruik van een bedrijf of een publiekrechtelijke instelling, wordt de accijns 
verschuldigd in die andere lidstaat ter zake van het voorhanden hebben, met als be-
lastbaar feit het moment van aanvang van de feitelijke beschikkingsmacht over de 

 
641.  Van Dale, blz. 24 lk. 
642.  Van Dale, blz. 15 rk. 
643. Kamerstukken II 1954-1955, 4080, nr. 3, blz. 17-18. HR 27 januari 1971, nr. 16.456, BNB 1971/55, V-

N 1971/169. 
644.  HR 27 januari 1971, nr. 16 456, BNB 1971/55. 
645.  HR 20 februari 2004, nr. 39.136, BNB 2004/169. HR 26 mei 1999, nr. 34.230, BNB 1999/272. Dit doet 

zich in de wetsgeschiedenis van de Wa niet voor. 
646. Overweging 9 considerans en artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 7 lid 1 en artikel 9 lid 1 Accijns-

richtlijn. Artikel 2b Wa. 
647.  Artikel 24 Richtlijn energiebelastingen. Tot 1 januari 2004: artikel 8 bis Structuurrichtlijn minerale 

oliën (vervallen). HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt 
Duisburg, Jur. 2004, blz. I-7905, r.o. 35. 
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goederen voor handelsdoeleinden648, waaronder begrepen de levering en het aanwen-
den voor eigen verbruik in het kader van de onderneming of het publiekrechtelijke 
lichaam649. 

Om cumulatie van accijnsheffing, dat wil zeggen dubbele accijnsheffing binnen de 
interne markt te voorkomen, voorziet de Accijnsrichtlijn er voor veraccijnsde goede-
ren in, dat na voldoening van de accijns in de lidstaat van bestemming, de eerder in de 
lidstaat van herkomst (waar de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden) voldane 
accijns kan worden teruggevraagd en gerestitueerd650. Veraccijnsde goederen worden 
na overbrenging naar een andere lidstaat aldaar conform het bestemmingslandbegin-
sel opnieuw belast en de accijns door de lidstaat van herkomst onder voorwaarden 
teruggegeven651. 

Als de veraccijnsde goederen zijn bestemd voor een afnemer in een andere lidstaat, 
bestaat voor deze goederen de mogelijkheid van teruggaaf van die voldane accijns in 
de lidstaat waar de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is wel dat 
in de lidstaat van bestemming aangifte wordt gedaan en aldaar – conform het be-
stemmingslandbeginsel – de accijns opnieuw wordt voldaan. Om teruggaaf van de 
voldane accijns in de lidstaat waar de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden moet 
worden verzocht bij de douaneautoriteit in die lidstaat652. 

De gemeenschapswetgever heeft van de voorkoming van dubbele accijnsheffing 
echter geen absoluut belastingbeginsel gemaakt. Wanneer goederen die in een eerste 
lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en al dan niet uit dien hoofde van een fiscaal 
merkteken van deze lidstaat zijn voorzien, bestemd zijn voor verbruik in een andere 
lidstaat en naar deze lidstaat worden verzonden, kan teruggaaf van de in eerstge-
noemde lidstaat betaalde accijns slechts worden verkregen wanneer betaling van de 
accijns in de lidstaat van bestemming is bewezen, en – zo sprake is van fiscale merk-
tekens – bovendien de vernietiging van de fiscale merktekens van lidstaat van her-
komst wordt geconstateerd door de belastingautoriteit van die lidstaat653. Dit betekent 
dat als de belastingautoriteit van de lidstaat van afgifte van de fiscale merktekens de 
vernietiging van deze merktekens niet kunnen vaststellen, de goederen waarop deze 
merktekens zijn aangebracht, aanleiding geven tot betaling van accijns niet alleen in 
de lidstaat waar zij tot verbruik zijn uitgeslagen, maar ook in de lidstaat van bestem-
ming voor verbruik. Hiermee heeft de gemeenschapswetgever de voorkoming van 
fraude en ander misbruik zwaarder laten wegen dan het bestemmingslandbeginsel, 
het beginsel van heffing in een enkele lidstaat, de lidstaat van verbruik. 

 
648. Artikel 3:107 BW. Zie conclusie van A-G Van den Berge § 3.1 voor HR 3 september 1997, nr. 31.800, 

BNB 1998/18. 
649. Overweging 7 considerans en artikel 7 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
650. Artikel 7 lid 6 Accijnsrichtlijn. 
651. Artikel 22 Accijnsrichtlijn. 
652.  Artikel 7 lid 6 en artikel 22 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
653.  Artikel 22 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
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4.6.11 Vervoer veraccijnsde goederen 

Het vervoer voor handelsdoeleinden van veraccijnsde goederen van de lidstaat van 
herkomst naar de lidstaat van bestemming mag alleen plaatsvinden onder dekking 
van het toezichts- en controledocument voor veraccijnsde goederen: het vereen-
voudigde accijnsgeleidedocument (VGD)654. Het VGD begeleidt veraccijnsde goederen 
in het vrije verkeer welke zijn bestemd voor een afnemer in een andere lidstaat (ver-
accijnsd vervoer). Veraccijnsd vervoer is vervoer van accijnsgoederen waarvan de 
accijns al is geheven en voldaan. De verzender van de goederen moet, voorafgaand aan 
de verzending, aangifte doen bij de fiscale autoriteit van de plaats van vertrek die 
belast is met het toezicht op het gebied van de accijns. De geadresseerde moet de 
ontvangst van de goederen bevestigen volgens de voorschriften van de fiscale autori-
teit van de plaats van bestemming die belast is met het toezicht op het gebied van de 
accijns. De verzender en de geadresseerde moeten elke controle toelaten waardoor 
hun eigen fiscale autoriteit zich kan vergewissen van de daadwerkelijke reguliere ont-
vangst van de goederen. Worden accijnsgoederen veelvuldig en regelmatig onder deze 
condities verzonden, dan kunnen de lidstaten daarvoor via bilaterale overeenkomsten 
een vereenvoudigde procedure toestaan655. 

In tegenstelling tot de regeling die geldt voor vervoersbewegingen van onverac-
cijnsde goederen in het kader van de schorsingsregeling, waarvoor specifieke bepalin-
gen bestaan met betrekking tot de procedure die bij overtredingen en andere onre-
gelmatigheden moet worden gevolgd656, ontbreekt een soortgelijke regeling die voor-
ziet in een procedure die moet worden gevolgd wanneer tekorten of inbreuken wor-
den vastgesteld bij vervoersbewegingen van veraccijnsde goederen. De EC heeft een 
voorstel gedaan om hierin te voorzien657. Ditzelfde voorstel voorziet ook in verduide-
lijking van het onderscheid tussen zakelijk en particulier accijnsgoederenverkeer 
waartoe voor een aantal onderkende situaties telkens een belastingplichtige wordt 
aangewezen658.  

4.6.12 Intracommunautaire overbrenging veraccijnsde goederen 

Teruggaaf van accijns is onder voorwaarden mogelijk indien de goederen niet bestemd 
zijn om in de lidstaat waar de accijns is voldaan te worden verbruikt. De ratio van deze 
teruggaafregeling is te bewerkstelligen dat op het grondgebied van de Gemeenschap 
slechts éénmaal accijns behoeft te worden voldaan en wel in de lidstaat waar 
uiteindelijk het verbruik plaatsvindt659. 

 
654.  Het in de Verordening veraccijnsd document bedoelde document. Artikel 7 lid 4, lid 5 en lid 7 

Accijnsrichtlijn. 
655. Artikel 7 lid 8 en lid 9 Accijnsrichtlijn. 
656.  Artikelen 14 tot en met 20 Accijnsrichtlijn. 
657.  Artikel 10 bis t/m artikel 10 quater Accijnsrichtlijn. 
658.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 20. Kamer-

stukken II 2003-2004, 22 112, nr. 335, blz. 20-23. 
659.  Artikel 22 Accijnsrichtlijn. 
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Teruggaaf van accijns wordt verleend voor goederen welke door een ondernemer 
zijn overgebracht naar een ondernemer of een publiekrechtelijk lichaam, anders dan 
als ondernemer, in een andere lidstaat, dan wel in geval van verkopen op afstand: voor 
goederen die zijn geleverd aan natuurlijke personen of rechtspersonen in een andere 
lidstaat die niet de hoedanigheid hebben van vergunninghouder van een belastingen-
trepot, GB of NGB en direct of indirect voor rekening van een in Nederland gevestigde 
verkoper worden verzonden of vervoerd, en waarvoor de in de lidstaat van bestem-
ming verschuldigde accijns is voldaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen van 
die lidstaat660. Intracommunautair handelsverkeer van accijnsgoederen die al verac-
cijnsd zijn, is immers ook mogelijk. In dat geval moet de accijns van goederen die een 
commerciële bestemming hebben, opnieuw worden voldaan, maar nu in de lidstaat 
van bestemming661. 

Ter verkrijging van de teruggaaf moet de belanghebbende (1) voorafgaand aan de 
verzending van de accijnsgoederen een verzoek om teruggaaf indienen, (2) de accijns-
goederen vervoeren onder dekking van een AGD en (3) het van de geadresseerde te-
rugontvangen derde exemplaar van het AGD aan de inspecteur overleggen, voorzien 
van de aantekening door de geadresseerde dat de goederen door hem zijn ontvan-
gen662. De belanghebbende dient een document te overleggen waaruit blijkt dat de 
betaling van accijns in het land van bestemming heeft plaatsgevonden. Als in de lid-
staat van bestemming een vrijstelling geldt of anderszins geen accijns verschuldigd is, 
dienen gegevens te worden verstrekt waaruit blijkt dat de accijnsgoederen in de lid-
staat van bestemming zijn afgeleverd. Uit die gegevens moet blijken dat de fiscale 
autoriteit op de hoogte is van de ontvangst van de goederen en dat ter zake een vrij-
stelling geldt663. 

4.6.13 Invoer en uitvoer 

Invoer van accijnsgoederen is de binnenkomst van die goederen in de Gemeenschap. 
De invoer van accijnsgoederen die onder een communautaire douaneregeling worden 
geplaatst, wordt verlegd naar het tijdstip waarop deze goederen worden onttrokken 

 
660.  Artikel 71 lid 1 onderdeel e en onderdeel f Wa. 
661.  Artikel 10 lid 4, artikel 20 lid 4 en artikel 22 lid 1 en lid 3 Accijnsrichtlijn. 
662.  Artikel 31a UB Accijns. Goedgekeurd is, dat een ondernemer die meer dan eenmaal accijnsgoede-

ren, waarvan de accijns is geheven, verzendt naar een andere lidstaat bij een tweede en volgende 
zending een verzoek om teruggaaf van accijns pas doet nadat de goederen zijn overgebracht naar 
een andere lidstaat. Na ontvangst van het eerste verzoek om teruggaaf stelt de inspecteur verzoeker 
schriftelijk in kennis van de eisen waaraan verzoeken om teruggaaf moeten voldoen. De ratio van 
deze goedkeuring is, dat een ondernemer die meer dan eenmalig accijnsgoederen verzendt naar 
een andere lidstaat, waarvoor om teruggaaf van accijns wordt verzocht, uit ervaring bekend kan 
zijn met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor teruggaaf in aanmerking te ko-
men. Om die reden verliest de verplichting om voorafgaand aan de verzending van de goederen al 
een verzoek om teruggaaf te moeten doen haar belang. Besluit van de staatssecretaris van 
22 augustus 2003, CPP 2003/1800M. 

663.  Artikel 31b UB Accijns. 
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aan deze regeling664. Het begrip invoer wordt aangemerkt als uitslag tot verbruik, 
tenzij de accijnsgoederen onder de schorsingsregeling wordt geplaatst, hetgeen bete-
kent overbrenging naar een belastingentrepot665. 

Bij uitvoer van communautaire accijnsgoederen die zijn geplaatst onder de schor-
singsregeling wordt de schorsingsregeling gezuiverd door certificering door het doua-
nekantoor van uitgang uit de Gemeenschap. Uitvoer is het brengen van goederen 
buiten de Gemeenschap. Dit betekent dat het kantoor van uitgang verklaart dat de 
goederen de Gemeenschap daadwerkelijk hebben verlaten666. Dit douanekantoor moet 
de afzender het voor hem bestemde gecertificeerde exemplaar van het AGD terugstu-
ren667. Wanneer geen zuivering plaatsvindt, moet de afzender van de goederen de 
fiscale autoriteit van zijn lidstaat daarvan in kennis stellen binnen een door die autori-
teit vast te stellen termijn. Deze termijn mag echter, zoals gezegd, niet langer zijn dan 
drie maanden na de datum van verzending van de goederen668. 

Een communautaire douaneregeling is een communautaire regeling met betrek-
king tot douanevervoer, entrepots, actieve veredeling, behandeling onder douanetoe-
zicht, tijdelijke invoer, passieve veredeling en uitvoer naar een derde land, wederuit-
voer daaronder begrepen669. Als accijnsgoederen die afkomstig zijn uit een derde land 
zich bij binnenkomst in Nederland al onder één van deze douaneregelingen bevinden 
of als deze goederen bij binnenkomst in Nederland onder één van deze regelingen 
worden geplaatst, wordt het brengen van de goederen in Nederland niet aangemerkt 
als invoer. Op het moment waarop de douaneregeling overeenkomstig de daarvoor 
geldende voorschriften wordt beëindigd, of op het moment waarop de accijnsgoede-
ren aan de douaneregeling worden onttrokken, vindt het belastbaar feit van de invoer 
plaats. Bij de economische douaneregeling behandeling onder douanetoezicht moeten 
goederen alvorens zij in het vrije verkeer worden gebracht voldoen aan bepaalde 
technische eisen, gesteld ingevolge communautaire of nationale wet- en regelgeving, 
zoals eisen op het gebied van gezondheid, milieu of veiligheid670. Beëindiging van een 
douaneregeling kan plaatsvinden door de goederen onder een andere douaneregeling 
te plaatsen. In dat geval wordt het beëindigen voor de accijnsheffing evenmin aange-
merkt als invoer. Als bijvoorbeeld accijnsgoederen vanuit Noorwegen met toepassing 
van de regeling communautair douanevervoer worden vervoerd naar Nederland met 
als bestemming Zwolle, wordt de buitengrensoverschrijding bij het binnenkomen in 
Nederland niet aangemerkt als invoer. Bij aankomst in Zwolle wordt de regeling 

 
664. Artikel 5 lid 1 tweede en derde volzin Accijnsrichtlijn. 
665. Artikel 6 Accijnsrichtlijn. 
666. Artikel 19 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
667. Artikel 18 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
668. Artikel 19 lid 5 Accijnsrichtlijn. 
669.  Artikel 1a lid 1 onderdeel l Wa. 
670.  Artikel 551 lid 1 UCDW. Artikel 1 CDW. Eisen van de zijde van belanghebbenden zoals die in ver-

band met een verdere distributie van de goederen kunnen daaronder niet worden gerangschikt. Be-
sluit de staatssecretaris van 9 september 2003, nr. CPP2003/2224M. De behandelingskosten ter za-
ke van de behandeling onder douanetoezicht verhogen de douanewaarde van de behandelde goe-
deren. Artikel 551 lid 3 UCDW. Besluit van de staatssecretaris van 9 september 2003, nr. 
CPP2003/2225M. 
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communautair douanevervoer beëindigd. Als de goederen daar ten invoer tot verbruik 
worden aangegeven vindt het belastbaar feit van de invoer plaats. Als de goederen 
evenwel onder een andere douaneregeling worden geplaatst, bijvoorbeeld opslag in 
een entrepot of plaatsing onder de regeling actieve veredeling, dan wordt het beëindi-
gen van de regeling communautair douanevervoer niet als invoer aangemerkt. 

Het binnenbrengen van goederen vanuit een derde land op het grondgebied van de 
Gemeenschap is een terrein dat wordt bestreken door de communautaire douanebe-
palingen. Deze bepalingen voorzien in een aantal mogelijkheden om goederen op dat 
grondgebied binnen te brengen zonder dat dit leidt tot (onmiddellijke) verschuldigd-
heid van belastingen bij invoer. De goederen worden in dat geval geplaatst onder één 
van de voorziene communautaire douaneregelingen. Ook is het mogelijk dat goederen 
in een derde land al worden geplaatst onder een douaneregeling die een groter toe-
passingsgebied kent dan alleen het grondgebied van de Gemeenschap. Voor deze 
categorie douaneregelingen zijn de veelal op basis van verdragen vastgestelde bepa-
lingen geïncorporeerd in de communautaire wetgeving, zodat die tevens kunnen 
worden dienen als communautaire douaneregelingen. Hoewel deze bepalingen zijn 
opgesteld ter verzekering van de heffing van de douanerechten bij invoer, moeten 
deze met het oog op de bevordering van de mogelijkheden van de handel, eveneens zo 
veel mogelijk toepassing vinden voor de niet-communautaire accijnzen. Niet als in-
voer wordt aangemerkt het671: 
1. brengen van een accijnsgoed vanuit een derde land naar een belastingentrepot; 
2. brengen van een accijnsgoed vanuit een derde land naar een plaats voor tijdelijke 

opslag; 
3. in Nederland plaatsen onder een communautaire douaneregeling van een vanuit 

een derde land binnengebracht accijnsgoed; 
4. brengen van een accijnsgoed dat is geplaatst onder een communautaire douanere-

geling naar een belastingentrepot die voor dat soort accijnsgoederen als zodanig is 
aangewezen; 

5. brengen van een accijnsgoed vanuit een plaats voor tijdelijke opslag naar een 
belastingentrepot die voor dat soort accijnsgoederen als zodanig is aangewezen; 

6. onder ambtelijk toezicht vernietigen van een accijnsgoed dat onder een commu-
nautaire douaneregeling is geplaatst. 

 
Bij de overbrenging van de goederen moeten voorwaarden in acht worden genomen 
ter verzekering van de heffing van de accijns672. De accijnsheffing wordt opgeschort in 
afwachting van het bereiken van de beoogde bestemming onder het naleven van de 
gestelde voorwaarden.  

Het brengen moet bij het aangeven voor het vrije verkeer worden aangetoond met 
een vervoersopdracht, waarop een verklaring is gesteld van de vergunninghouder van 
het belastingentrepot waarnaar de accijnsgoederen zullen worden overgebracht dat 
de accijnsgoederen worden overgebracht naar zijn belastingentrepot en in de admini-
stratie van zijn belastingentrepot worden opgenomen. De accijnsgoederen moeten 

 
671.  Artikel 3 lid 3 Wa. 
672.  Artikel 2 t/m artikel 6 UB Accijns. 
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binnen één maand na het tijdstip waarop de vereiste aangifte is gedaan hun bestem-
ming te hebben bereikt. De vervoersopdracht wordt opgemaakt door de vergunning-
houder van het belastingentrepot waarnaar de accijnsgoederen worden overgebracht, 
dan wel in diens opdracht673, en moet worden overgelegd bij de aangifte tot plaatsing 
onder de douaneregeling vrij verkeer ten bewijze dat geen accijns ter zake van de 
invoer verschuldigd is674. 

Het brengen dan wel vernietigen onder ambtelijk toezicht van de accijnsgoederen 
moet geschieden met inachtneming van de formaliteiten die op grond van de DW 
moeten worden vervuld675. 

4.6.14 Belastingentrepot 

Een belastingentrepot is iedere plaats op het grondgebied van de Gemeenschap waar 
op grond van de wettelijke bepalingen van de lidstaat waar het belastingentrepot zich 
bevindt, accijnsgoederen onder schorsing van accijns mogen worden vervaardigd, be- 
of verwerkt, ontvangen, verzonden of voorhanden mogen zijn676. Zoals gezegd, wordt 
de benaming accijnsgoederenplaats (AGP) in Nederland gebruikt voor de aanduiding 
van het communautaire begrip belastingentrepot677. Het begrip belastingentrepot ofwel 
accijnsgoederenplaats (AGP) is van groot belang, omdat de belastingentrepots in het 
intracommunautaire verkeer van accijnsgoederen een centrale rol spelen678. In of van-
uit een belastingentrepot mogen onder schorsing van accijns alleen accijnsgoederen 
worden geproduceerd, bewerkt, verwerkt, voorhanden gehouden, ontvangen of ver-
zonden door een erkend entrepothouder679. In de Nederlandse wetgeving wordt in 
plaats van het communautaire begrip erkend entrepothouder de aanduiding vergun-
ninghouder gebruikt.  

4.6.15 Herkomst aantonen 

Van accijnsgoederen – andere dan tabaksproducten die zijn voorzien van de wettelijk 
voorgeschreven accijnszegels – die worden vervoerd dan wel voorhanden zijn buiten 

 
673.  Artikel 4 UB Accijns. 
674.  De vervoersopdracht moet bevatten de NAW-gegevens en specifieke gegevens betreffende de 

overbrenging. De naam en het adres van de vergunninghouder of van degene die in deze namens 
hem optreedt, het nummer van de vergunning van de vergunninghouder, de naam en het adres van 
vervoerder, de naam en het adres van de vergunninghouder van de AGP waar de accijnsgoederen 
naar toe gaan en het adres van die AGP, de soort, de hoeveelheid en de voor de accijnsheffing van 
belang zijnde samenstelling van de accijnsgoederen, de datum waarop de overbrenging van de ac-
cijnsgoederen aanvangt, een dagtekening, een ondertekening. Afschriften van de vervoersopdrach-
ten worden door de vergunninghouder van het belastingentrepot bij zijn administratie bewaard. 
Artikel 6 UB Accijns. 

675.  Artikel 5 UB Accijns jo. artikel 2 lid 2 onderdeel a DW. 
676.  Vgl. artikel 1a lid 1 onderdeel c Wa. 
677.  Artikel 4 onderdeel b Accijnsrichtlijn. 
678.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 23. 
679.  Artikel 4 onderdeel a Accijnsrichtlijn. 



Schorsingsregeling 4.6 

427 

een belastingentrepot, moet aan de hand van documenten de herkomst kunnen wor-
den aangetoond680. De documenten mogen niet ouder zijn dan zes dagen681. Als zo’n 
document kan dienen een factuur of een vrachtdocument. Bij vervoer van wijn naar 
particulieren wordt veelal gewerkt met etiketten die op de verpakkingen zijn aange-
bracht. Deze treden dan in de plaats van het gebruikelijke vervoerbewijs of de factuur. 
Met etiket wordt in dit verband niet bedoeld het etiket dat gebruikelijk op de fles 
wordt aangebracht. Het gaat om etiketten die op de andere verpakking dan de recht-
streekse verpakking zijn aangebracht682. Het gebruik van het etiket is niet verplicht. 
Het laat onverlet de mogelijkheid de herkomst van de wijn aan te tonen met een fac-
tuur of vervoersdocument. 

4.6.16 Toezicht en controle energieproducten 

De voorschriften van de Accijnsrichtlijn inzake toezicht en controle zijn onder meer 
van toepassing op het vervoer van energieproducten waarvoor een tarief is vastgesteld 
en van energieproducten die fraudegevoelig zijn683. De bepalingen inzake controles en 
verkeer van de Accijnsrichtlijn zijn uitsluitend van toepassing op: (1) plantaardige 
oliën en vetten (GN-codes 1507 t/m 1518), indien deze zijn bestemd om als verwar-
mings- of motorbrandstof te worden gebruikt, (2) benzol, toluol, xylol en andere 
mengsels van aromatische koolwaterstoffen (GN-codes 2707 10, 2707 20, 2707 30 en 
2707 50), (3) lichte oliën en preparaten (GN-codes 2710 11 t/m 2710 19 69), 
(4) gasvormige koolwaterstoffen (GN-code 2711, met uitzondering van 2711 11, 
2711 21 en 2711 29), (5) verzadigde acyclische koolwaterstoffen (GN-code 2901 10), 
(6) benzeen, tolueen, o-xyleen, m-xyleen, p-xyleen en mengsels van xyleenisomeren 
(GN-codes 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 en 2902 44), (7) methanol 
(methylalcohol) (GN-code 2905 11 00) die niet van synthetische oorsprong zijn, indien 
deze zijn bestemd voor gebruik als verwarmings- of motorbrandstof, en (8) mengsels 
van methylesters van plantaardige oliën en vetten (GN-code 3824 90 99), indien deze 
zijn bestemd om als verwarmings- of motorbrandstof te worden gebruikt. 

Deze lijst bevat de energieproducten waarvoor een tarief is vastgesteld alsmede de 
energieproducten die naar de mening van een meerderheid van de lidstaten fraudege-
voelig zijn. Voor speciale lichte oliën (producten van de GN-codes 2710 11 21, 2710 11 
25 en 2710 19 29 (speciale en testbenzine, gebruikt in diverse toepassingen, zoals 
reinigingsproducten, verdunners, voor chemische bereidingen en analytische doelein-
den)) zijn de bepalingen inzake controles en verkeer uitsluitend van toepassing op 
handelsverkeer in bulk. 

 
680.  Artikel 80 lid 1 Wa. Artikel 34 lid 1 UB Accijns. 
681.  Artikel 34 lid 2 UB Accijns. 
682.  Artikel 54 UR Accijns. Een kopie van het document wordt bij de administratie bewaard. Er wordt op 

vermeld de plaats en dagtekening van afgifte, de naam, het adres en de hoedanigheid van de afzen-
der, de naam, het adres en de hoedanigheid van de ontbieder en de plaats waar het pand zich be-
vindt waar de goederen naartoe worden vervoerd, de soort accijnsgoederen naar de onderscheidin-
gen van de Wa en de hoeveelheid, en de merken en nummers, aantal en soort van de verpakkingen. 

683.  Artikel 20 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
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Zodra een lidstaat constateert dat andere dan deze bedoelde energieproducten zijn 
bestemd voor gebruik, worden aangeboden voor verkoop of worden gebruikt als ver-
warmings- of motorbrandstof (fictieve energieproducten), dan wel aanleiding geven 
tot fraude, ontwijking of misbruik, stelt deze lidstaat de EC daarvan onverwijld in 
kennis. Dit geldt ook voor elektriciteit684. De EC zendt de kennisgeving binnen één 
maand na ontvangst aan de andere lidstaten toe. Vervolgens beslist de EC, bijgestaan 
door het Accijnscomité, binnen drie maanden of de betrokken producten moeten 
vallen onder de bepalingen inzake controles en verkeer van de Accijnsrichtlijn685. 

4.6.17 Bilaterale overeenkomsten 

Uit hoofde van bilaterale overeenkomsten kunnen de lidstaten voor sommige of alle 
accijnsgoederen afzien van sommige of alle in de Accijnsrichtlijn genoemde controle-
maatregelen voor zover voor deze goederen geen tarief is vastgesteld. Dergelijke over-
eenkomsten hebben geen gevolgen voor de lidstaten die er geen partij bij zijn. Ook 
kunnen de lidstaten bilaterale overeenkomsten sluiten tot het achterwege laten van 
AGD’n in het intracommunautair verkeer van energieproducten die worden gebruikt 
anders dan als motorbrandstof of als brandstof voor verwarming en waarvoor geen 
tarief is vastgesteld (fictieve energieproducten). Een vergunninghouders van een be-
lastingentrepot kan dan machtiging worden verleend om het administratief belastin-
gentrepot achterwege te laten voor deze energieproducten voor zover deze worden 
verzonden naar een (ander) belastingentrepot, GB of NGB in een andere lidstaat. Al 
deze bilaterale overeenkomsten worden gemeld aan de EC, die de andere lidstaten van 
het bestaan ervan op de hoogte stelt686. 

Nederland heeft met België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Ko-
ninkrijk (VK) overeenkomsten gesloten op grond waarvan aan vergunninghouders van 
een belastingentrepot vergunning kan worden verleend om voor de GN-codes 2707 10 
90 (benzol), 2707 20 90 (toluol), 2707 30 90 (xylol), 2707 50 91, 2707 50 99 (andere 
mengsels van aromatische koolwaterstoffen), 2710 00 21, 2710 00 25, 2710 00 59 
(aardolie en olie uit bitumineuze mineralen die in bulk worden vervoerd), 2901 10 90 
(verzadigde acyclische koolwaterstoffen), 2902 20 90 (benzeen), 2902 30 90 tolueen), 
2902 41 00 (o-xyleen), 2902 42 00 (m-xyleen), 2902 43 00 (p-xyleen) en 2902 44 90 
(mengsels van xyleenisomeren)687 het AGD te vervangen door een vrachtdocument. Op 

 
684.  Artikel 20 lid 2 en artikel 27 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 5 en artikel 7 van Besluit 

1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening 
van de aan de EC verleende uitvoeringsbevoegdheden, PB nr. L 184/24, 17 juli 1999. 

685.  Artikel 20 lid 2 en artikel 27 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 5 en artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening 
van de aan de EC verleende uitvoeringsbevoegdheden, PB nr. L 184/24, 17 juli 1999. 

686.  Artikel 20 lid 3 Richtlijn energiebelastingen (voorheen: artikel 2bis lid 3 Structuurrichtlijn minerale 
oliën). Artikel 2 lid 2 Tweede vereenvoudigingsrichtlijn. Artikel 2 lid 6 Wa. Kamerstukken II 
1995-1996, 24 463, nr. 8, blz. 2-3. 

687. De genoemde GN-codes zijn de codes met ingang van 1 oktober 1994. Pas als deze worden gewij-
zigd, mogen de actuele GN-codes worden opgenomen in de listing. 
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dat document moet worden vermeld dat vergunning werd verleend om het AGD ach-
terwege te laten688. 

4.6.18 Accijnsgoederen onder douaneregeling 

De accijnsgoederen die zich onder een communautaire douaneregeling bevinden, 
worden geacht zich onder schorsing van accijns te bevinden689. Dit betekent dat de 
bepalingen van de Accijnsrichtlijn inzake het vervoer van accijnsgoederen dan niet 
van toepassing zijn. Ingeval accijnsgoederen worden geplaatst onder de communau-
taire douaneregeling douanevervoer behoeft het vervoer niet te worden aangetoond 
met een AGD690. De waarborging van de heffing van de verschuldigde accijns vindt in 
die gevallen plaats met gebruikmaking van de douaneregeling. De douaneregeling 
uitvoer is hiervan uitgesloten. De douaneregeling uitvoer is, in tegenstelling tot bij-
voorbeeld de communautaire douaneregeling douanevervoer, géén bewaakte regeling, 
dat wil zeggen dat er geen douanetechnische controle plaatsvindt op de daadwerkelij-
ke uitvoer en bovendien wordt er in het kader van deze regeling geen zekerheid ge-
steld691. Om deze reden is in de Accijnsrichtlijn bepaald dat de overbrenging van ac-
cijnsgoederen die bestemd zijn voor een derde land, moet geschieden met gebruikma-
king van het AGD als dat vervoer plaatsvindt over het grondgebied van een andere 
lidstaat. Dienovereenkomstig houdt de communautaire douanewetgeving rekening 
met het feit dat in die gevallen het brengen van accijnsgoederen naar het kantoor van 
uitgang – het douanekantoor vanwaar de goederen het grondgebied van de Gemeen-
schap verlaten – wordt aangetoond door middel van het AGD en dat de goederen 
alsdan niet langer vergezeld behoeven te gaan van de aangifte ten uitvoer692. 

Hoewel de Accijnsrichtlijn zich in beginsel beperkt tot het verkeer binnen de Ge-
meenschap, wordt vanuit een oogpunt van uniformiteit gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid deze regeling eveneens van toepassing te laten zijn op het brengen van een 
accijnsgoed naar een derde land zonder dat dit geschiedt over het grondgebied van 

 
688.  De vergunninghouder moet maandelijks een overzicht verstrekken van de afgeleverde hoe-

veelheden minerale oliën. Het verstrekken van dit overzicht moet als voorwaarde in de vergunning 
worden opgenomen. Het overzicht, uitgesplitst naar afnemer en land van bestemming wordt door 
tussenkomst van het Belastingdienst/Douane Informatie Centrum te Rotterdam (DIC) als ren-
seignement voor controledoeleinden aan de lidstaat van bestemming te worden gezonden. De van 
de vergunninghouders ontvangen opgaven worden door het DIC maandelijks verzonden aan de au-
toriteiten in België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. De opgaven die 
het DIC ontvangt uit België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk worden 
ten behoeve van de controle op de afnemers van de energieproducten aan de douanedistricten ge-
zonden. Zie voor de elementen van de vergunning in Nederland: Besluit Staatssecretaris van 27 mei 
1998, nr. VB98/1197, mededeling 38. Paragraaf 16.2.1.5 LA. 

689.  Artikel 5 Accijnsrichtlijn. 
690. Zie: Besluit van de Nederlandse staatssecretaris van 28 juni 1995, houdende wijziging van het 

Uitvoeringsbesluit accijns, NvT, Stb. 1995, 332, blz. 7. Artikel 2, artikel 2a lid 6 en lid 7, artikel 3, ar-
tikel 3a lid 1, lid 2, lid 4, lid 5, artikel 3c lid 1, lid 4, lid 6 UB Accijns. 

691.  Zie: Besluit van de Nederlandse staatssecretaris van 28 juni 1995, houdende wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit accijns, NvT, Stb. 1995, 332, blz. 6. 

692. Artikel 793 UCDW. 
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een andere lidstaat. Daarom moet het brengen van een accijnsgoed naar een derde 
land in alle gevallen, dus ook bij rechtstreekse uitvoer vanuit een lidstaat, kunnen 
worden aangetoond met een AGD. Voorts is bepaald dat in de situaties waarin het 
vervoer plaatsvindt met gebruikmaking van de communautaire douaneregeling doua-
nevervoer, bijvoorbeeld als de accijnsgoederen worden vervoerd via het grondgebied 
van een lidstaat van de EVA, dan wel naar een EVA-lidstaat, via één of meer niet tot de 
EVA behorende derde landen of als de accijnsgoederen ingevolge de douanewetgeving 
moeten worden vervoerd naar het kantoor van uitgang met gebruikmaking van de 
communautaire douaneregeling douanevervoer, de accijnsgoederen worden geacht 
zich te bevinden onder schorsing van accijns. 

4.6.19 Overbrenging via pijpleiding 

De handelwijze die gevolgd moet worden als het gebruik van het AGD feitelijk niet 
passend is, moet worden vastgesteld volgens de bijzondere regelgevingsprocedure 
van de Accijnsrichtlijn693. Deze gang van zaken ziet in het bijzonder op het vervoer van 
accijnsgoederen via pijpleidingen694. Met inachtneming van de Verordening onverac-
cijnsd document stellen de lidstaten daarvoor hun eigen uitvoeringsregels op695. Met 
betrekking tot het transport van accijnsgoederen door pijpleidingen is het onmogelijk 
het AGD de goederen te doen vergezellen. Zo zal een pijpleiding – althans het gedeelte 
dat ligt op het grondgebied van een lidstaat – worden aangemerkt als een belastingen-
trepot. De leiding wordt niet aangemerkt als een vervoerssysteem. De beheerder van 
de pijpleiding moet in elke lidstaat waar die doorheen loopt in het bezit zijn van een 
vergunning voor een belastingentrepot. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van 
het product, de pijplijn zelf en voor de voldoening van de accijns in die lidstaat. Van de 
te verlenen vergunning, waarin de lengte van de pijpleiding en de locatie van alle 
punten voor de toevoer en de afvoer van minerale oliën moeten zijn opgenomen, 
wordt een afschrift gezonden aan de douaneautoriteiten van de andere lidstaten waar 
de pijpleiding is gelegen.  

In de praktijk wordt een pijpleiding ook veelal beheerd door afzonderlijke onder-
nemingen. Het vervoer van minerale oliën van raffinaderij A in Rotterdam via een 
pijpleiding van onderneming B naar olieopslagplaats C in Duitsland leidt voor de ac-
cijns dan tot het overbrengen van minerale oliën onder schorsing van accijns van A 
naar B en vervolgens van B naar C. Voor beide overbrengingen geldt dat deze niet 
behoeven te worden aangetoond met een AGD696. Van de overbrenging per pijpleiding 
is de vergunninghouder van het belastingentrepot gehouden de inspecteur maande-
lijks een opgaaf te zenden697. Het brengen van minerale oliën in de pijpleiding wordt 
aangemerkt als inslag in het belastingentrepot. Het onttrekken van minerale oliën uit 
de pijpleiding wordt aangemerkt als uitslag uit het belastingentrepot, tenzij de mine-

 
693.  Artikel 24 Accijnsrichtlijn. 
694.  Artikel 3 Verordening onveraccijnsd document. 
695.  Artikel 15 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
696.  Voor Nederland: Artikel 3d lid 1 UB Accijns, in afwijking van artikel 2a en artikel 3c UB Accijns. 
697.  Artikel 3d lid 2 UB Accijns. 
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rale oliën worden ingeslagen in een ander belastingentrepot. In de aan de beheerder 
van de pijpleiding af te geven vergunning voor het belastingentrepot moet worden 
bepaald, dat bij de periodieke aangifte een overzicht moet worden overgelegd van de 
hoeveelheid minerale olie die in de pijpleiding is ingebracht en van de hoeveelheid 
minerale olie die uit de pijpleiding is gehaald. Daarnaast dient een overzicht van het 
voorraadverloop te worden overgelegd. Deze overzichten moet de vergunninghouder 
eveneens zenden aan de douaneautoriteiten van de andere lidstaten waar de pijplei-
ding is gelegen.  

4.6.20 Elektronische bescheiden 

De gegevens van de documenten mogen tijdens het vervoer of het voorhanden hebben 
van accijnsgoederen buiten een belastingentrepot niet uitsluitend elektronisch voor-
handen zijn698. Er bestaat geen zekerheid dat de gegevens eenmaal opgeslagen in een 
handterminal niet meer kunnen worden gewijzigd en is evenmin zeker dat de gege-
vens die daarin zijn opgeslagen, overeenstemmen met de gegevens die in de admini-
stratie van de betreffende ondernemer zijn vastgelegd. Daarom kunnen uitsluitend 
elektronische gegevens niet dienen voor het aantonen van de herkomst van de ac-
cijnsgoederen en kunnen elektronisch opgeslagen gegevens van de voorgeschreven 
documenten niet vervangen699. Deze vereisten gelden niet voor accijnsgoederen bene-
den de limieten voor persoonlijk gebruik, en voor accijnsgoederen die bij anderen dan 
ondernemers voorhanden zijn of door hen worden vervoerd voor eigen verbruik voor 
zover die producten zich bevinden in de gebruikelijke kleinhandelsverpakking. 

4.6.21 Administratieve samenwerking 

Iedere lidstaat kan op grond van de Verordening administratieve samenwerking op 
het gebied van de accijnzen ten behoeve van een effectievere bestrijding van fraude en 
het waarborgen van een juiste heffing van accijnzen van alcohol-, energie- en tabaks-
producten een andere lidstaat vragen om de informatie te verstrekken die nuttig kan 
zijn om het juiste bedrag van de verschuldigde accijns te bepalen700. In het kader van 
deze administratieve samenwerking is onder meer bepaald, dat de fiscale autoriteit 
van een lidstaat de fiscale autoriteit van een andere lidstaat kan verzoeken om opgave 
van informatie ter aanvulling van het digitale register van vergunninghouders van 
belastingentrepots en van voor accijnsdoeleinden geregistreerde bedrijven, ook wel 
genoemd het register van bedrijven en belastingentrepots, het System of Exchange of 
Excise Data (SEED). Verder wordt samengewerkt middels het accijnsgoederencontrole-
systeem, het Movement Verification System (MVS), een systeem van elektronische for-

 
698.  Artikel 18 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
699. Besluit van de Nederlandse staatssecretaris van 1 oktober 2003, CPP2003/1831M. 
700.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 28 oktober 1999, nr. C-55/98, Skatteministeriet vs. Bent Vestergaard 

(aftrek van uitgaven voor cursussen voor beroepsopleiding verschilt naargelang de lidstaat waar de 
cursussen worden gegeven), Jur. 1999, blz. I-07641, r.o. 26. HvJ EG 11 augustus 1995, nr. C-80/94, 
G.H.E.J. Wielockx vs. Inspecteur der directe belastingen, Jur. 1995, blz. I-02493, r.o. 26.  
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mulieren701. Deze systemen worden beheerd door de Bureaux de Liaison Accises, de 
verbindingsbureaus voor accijnzen van de lidstaten, welke overzicht hebben over alle 
accijnsgoederenstromen, de communautaire procedures controleren en de recht-
streekse contacten tussen de fiscale autoriteiten bevorderen om de onderlinge sa-
menwerking en die met de EC effectief te laten verlopen702. Op deze uitwisselingen is 
de Verordening administratieve samenwerking van toepassing. Voorzien is in het 
horen van de bij de gegevensuitwisseling betrokken personen en in uitwisseling van 
gegevens bij steekproefcontroles aan de hand van geautomatiseerde procedures en 
door middel van een uniform controledocument703. 

4.6.22 EWS, SEED, SIPA, MVS, EMCS en CLIENT 

Het Early Warning System (EWS) ofwel het Système d’information préalable en matière 
d’accises (SIPA), is een systeem waarbij, ingeval accijnsgoederen onder schorsing van 
accijns worden overgebracht: 
1. naar een andere lidstaat704; of 
2. naar een derde land via het grondgebied van een andere lidstaat705, 
de douane van de lidstaat van vertrek voorafgaand aan deze overbrenging daarvan op 
de hoogte wordt gebracht door de vergunninghouder uit wiens belastingentrepot de 
goederen zullen vertrekken. Het waarschuwingssysteem stelt de douaneautoriteiten 
in staat eventuele onregelmatigheden in een vroeg stadium te constateren, waardoor 
eerder en sneller kan worden ingegrepen, en waardoor ook een mogelijke volgende 
onregelmatigheid kan worden voorkomen. Het niet voldoen aan de verplichtingen 
inzake het EWS is een strafbaar feit706. 

De douaneautoriteit van de lidstaat van vertrek kan dan – op basis van een risico-
analyse – besluiten de douaneautoriteit van de lidstaat van bestemming over deze 
overbrenging te informeren707. Deze is dan in staat om op korte termijn te controleren 
of de accijnsgoederen ook daadwerkelijk op de plaats van bestemming zijn aangeko-
men. Een dergelijke steekproefsgewijze uitwisseling van informatie tussen de lidsta-
ten vindt haar basis in de Accijnsrichtlijn708. Indien gewenst kan door de douaneautori-
teit van de lidstaat van bestemming op basis van deze informatie worden overgegaan 
tot een fysieke controle van de accijnsgoederen op het moment van aankomst. 

 
701. Artikel 15bis Accijnsrichtlijn. 
702.  Kamerstukken II 2003-2004, 21 109, nr. 128, blz. 8-10. Kamerstukken II 2003-2004, 22 112, nr. 308, 

blz. 3-4. 
703. Artikel 15ter Accijnsrichtlijn. 
704.  Artikel 2b UB Accijns. 
705.  Artikel 3 lid 6 UB Accijns. 
706.  Artikel 42 onderdeel a UB Accijns. Deze overtreding wordt bestraft met een geldboete van de derde 

categorie. Artikel 70 lid 1 AWR. 
707. Zie ook: Toepassing EWS en visering administratief geleidedocumenten na ontvangst, Directie 

Douane, afdeling doelgroepmanagement, Besluit van de staatssecretaris van 6 januari 2000, nr. 
99/74/4746 (Mededeling 1). 

708.  Artikel 19 lid 6 jo. artikel 15ter Accijnsrichtlijn. 
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In het Accijnscomité zijn de lidstaten overeengekomen, dat (1) het EWS toepassing 
vindt op de overbrenging van sigaretten, niet-gedenatureerde alcohol en alcoholhou-
dende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22%vol, en ethylalcohol, niet-
gedenatueerd (EWS-goederen), (2) elke zending die bestemd is voor een andere lid-
staat moet worden gemeld aan de douane van de lidstaat van vertrek. De lidstaten 
hebben de vrijheid om hiervan af te wijken, (3) de zendingen die zijn bestemd voor 
een derde land (uitvoer) eveneens aan de douane van de lidstaat van vertrek moeten 
worden gemeld voor zover het douanekantoor van waaruit de goederen de Gemeen-
schap zullen verlaten is gelegen in een andere lidstaat dan die van vertrek, (4) de lid-
staten bepalen op welke wijze zij de informatie van de belanghebbende wensen te 
ontvangen. Bij voorkeur geschiedt dit met behulp van een kopie van het AGD dat ten 
behoeve van dat vervoer wordt opgemaakt. Andere middelen van communicatie, zoals 
e-mail, zijn niet uitgesloten, (5) op basis van risicoanalyse de lidstaat van vertrek be-
paalt welke meldingen worden doorgegeven aan de lidstaat van bestemming, en (6) 
de communicatie tussen de lidstaten verloopt via centrale meldpunten.  

De vergunninghouder is verplicht kennisgeving te doen van de door hem te ver-
richten overbrengingen van (1) overige alcoholhoudende producten (gedistilleerde 
dranken)709, voor zover het betreft de producten van GN-code 2207, niet-gedenatu-
reerde ethylalcohol, en van GN-code 2208, voor zover het betreft de producten met 
een alcoholgehalte van meer dan 22%vol en met uitzondering van de samengestelde 
alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken, 
(2) overige alcoholhoudende producten (gedistilleerde dranken)710, voor zover het 
betreft producten met een alcoholgehalte van meer dan 22%vol, en (3) sigaretten711 
naar een andere lidstaat onder schorsing van accijns712. 

De kennisgeving moet plaatsvinden door toezending of overlegging aan de inspec-
teur van een kopie van een van de exemplaren van het AGD dat ten behoeve van de 
overbrenging is opgemaakt713. De kennisgeving moet de voorziene datum en tijdstip 
van vertrek van de goederen bevatten. Een uur voordat met de overbrenging van de 
accijnsgoederen wordt aangevangen moet de kennisgeving door de inspecteur zijn 
ontvangen714. Deze termijn stelt de douaneautoriteit in staat de douaneautoriteit van 
de lidstaat van bestemming voor de aankomst van de goederen aldaar van de over-
brenging op de hoogte te stellen.  

Het EWS werkt, zoals gezegd, ook bij uitvoer, overbrengingen naar een derde land, 
voor zover de goederen worden uitgevoerd over het grondgebied van een andere 
lidstaat en voor zover de overbrenging dient te worden aangetoond met een admini-
stratief AGD. Het EWS werkt dus niet wanneer goederen vanuit een lidstaat het 
grondgebied van de EG zullen verlaten. Het EWS werkt dus evenmin als de goederen 
worden vervoerd met gebruikmaking van de communautaire regeling douanevervoer 

 
709.  Als bedoeld in artikel 12 lid 1 onderdeel a Wa. 
710.  Als bedoeld in artikel 12 lid 2 Wa. 
711.  Als bedoeld in artikel 31 Wa. 
712.  Artikel 2b lid 1 UB Accijns. Artikel 3 lid 5 UR Accijns. 
713.  Artikel 2b lid 2 UB Accijns. Artikel 19 lid 1 tweede alinea Accijnsrichtlijn. 
714.  Artikel 2b lid 3 UB Accijns. 
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of als het goederen betreft die vanuit een taxfree shop door een reiziger worden mee-
gevoerd naar een derde land. In beide gevallen blijft het gebruik van het AGD achter-
wege715. 

Het EWS zal vóór 16 juni 2009 zijn vervangen door het Excise Movement and Control 
System (EMCS), een real time digitaal geïntegreerd computersysteem betreffende het 
verkeer van en de controle op accijnsgoederen. Ook worden de SEED-, SIPA- en 
MVS-systemen ondergebracht in het EMCS716. Het EMCS brengt 80.000 ondernemers 
met elkaar in contact via de nationale douaneautoriteiten met het oog op de verwer-
king van gegevens over het verkeer van accijnsgoederen717. Met het digitaliseren van 
administratieve verplichtingen, het informeren van de douaneautoriteiten vooraf-
gaand aan het vertrek van het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing, het op de 
voet volgen van de accijnsgoederenbewegingen, het uitvoeren van gerichte controles, 
en het uitwisselen van gegevens tussen de lidstaten, wordt met het EMCS een sterk 
verbeterd toezicht beoogd op het intracommunautair vervoer van accijnsgoederen. 
Het doel van het EMCS is het papieren AGD te vervangen door volledig digitale com-
municatie en controle en de accijnsfraude te reduceren. 

Het EMCS zal de goede werking van de interne markt bevorderen door 
(1) vereenvoudiging van het vervoer van accijnsgoederen door digitale overdracht van 
de verplichte gegevens van het geleidedocument in plaats van papieren documenten, 
(2) beveiliging van het vervoer van accijnsgoederen door de controle van de gegevens 
van de verzender en de goederen voorafgaand aan de verzending en een snellere en 
zekerder terugontvangst van het bewijs dat de goederen de geadresseerde hebben 
bereikt, en (3) het voordurend waarnemen van vervoersbewegingen van accijnsgoede-
ren door directe informatie en gerichte controles tijdens het vervoer. 

Het EMCS is van toepassing op alle communautaire accijnzen (de accijnzen van al-
coholhoudende, energie- en tabaksproducten), ten behoeve van al degenen die deze 
onder schorsing van accijns voorhanden hebben. 

Het ministerie van LNV (directie Industrie en Handel), de Belastingdienst/Douane, 
de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (verantwoordelijk voor het beheer en de 
verdere ontwikkeling van een aantal overheidsbrede ICT-voorzieningen (GBO.Over-
heid)) en het agrobedrijfsleven werken samen in het project CLIENT. CLIENT (Contro-

 
715.  Artikel 3 lid 6 UB Accijns. 
716.  Aan SEED kleven diverse mankementen. Zie: Verslag van de EC aan het EP en de Raad – Verslag 

over de tenuitvoerlegging van het Fiscalis-programma (1998-2002), COM (2003) 678 definitief. De 
uitwisseling van informatie wordt gehinderd door het niet volgen van gemeenschappelijke stan-
daarden, gebrek aan harmonisatie van accijnsnummers en informatie, traagheid van het verzend-
systeem AFIS en de problemen bij de integratie van de nationale systemen. Aldus worden niet alle 
diensten waarop gehoopt was geleverd, noch aan de nationale fiscale autoriteiten, noch aan markt-
deelnemers. Sommige overheidsdiensten gebruiken liever fax en elektronische berichtensystemen 
voor de uitwisseling van gegevens. Ondanks deze tekortkomingen draagt SEED volgens de lidstaten 
bij tot de verbetering van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten en tot de fraudebe-
strijding. 

717.  De in het kader van het Fiscalis-programma gefinancierde studie naar de haalbaarheid van EMCS 
heeft zeer gunstige resultaten opgeleverd, die ten grondslag liggen aan de voorstellen van de EC be-
treffende de informatisering op accijnsgebied, COM(2001) 466. 
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les op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een Nieuwe Toekomst) werkt met 
een ICT-systeem, dat tot doel heeft administratieve en logistieke processen bij import 
en export van landbouwgoederen te verbeteren met onder meer nationale en interna-
tionale elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten en agrobedrij-
ven. CLIENT draagt zo bij aan een efficiëntere, effectievere organisatie en uitvoering 
van grenscontroles op landbouwgoederen en afgifte van exportcertificaten. Afstem-
ming van informatiestromen en controleprocessen kan bij alle overheids- en markt-
partijen onnodige lasten en vertragingen voorkomen. Vanuit de Rotterdamse haven 
kwam het eerst de vraag om grenscontroles efficiënter te maken. LNV nam de uitda-
ging aan om overheidsorganisaties beter met elkaar en met partijen uit het bedrijfsle-
ven te laten samenwerken. Buitengrensinspecties vallen deels onder verantwoorde-
lijkheid van LNV. Het betreft controles op dierlijke en plantaardige producten en be-
schermde uitheemse dier- en plantensoorten. Het ministerie ondersteunt harmonisa-
tie en vereenvoudiging in de uitvoering van regelgeving, omdat dit bijdraagt aan eco-
nomische groei en een verbeterde concurrentiepositie. Lastenverlichting, efficiëntere 
processen en een beter presterende overheid passen bovendien bij de doelstellingen 
van het overheidsbrede programma Andere Overheid. Op verzoek van het bedrijfsle-
ven richtte CLIENT zich allereerst op verbetering van importprocessen en -systemen. 
Conventionele (papieren) documenten zijn gedigitaliseerd, met onder meer een sys-
teem van elektronische vooraanmelding. Verbetering van importprocessen en -
systemen is een feit. Aan verbetering van processen en systemen voor exportcertifice-
ring wordt verder gewerkt. Afhankelijk van de sector verloopt 50-99% van de import-
zendingen via het systeem van elektronische vooraanmelding. De betrokken diensten 
bepalen met CLIENT-informatie vroegtijdig hun inspecties en het bedrijfsleven stemt 
de logistiek nauwkeurig af op de status van de zending. Het samenwerkingsverband is 
er met CLIENT in geslaagd veel partijen bij de overheid en het bedrijfsleven intensief 
en duurzaam te laten samenwerken aan één samenhangend doel. Automatisering is 
daarbij slechts een hulpmiddel. Naast tijdswinst en vermindering van administratieve 
lasten voor het bedrijfsleven neemt hiermee de betrouwbaarheid van de certificering 
door Nederland in belangrijke mate toe. Het programma heeft in het kader van de 
tweejaarlijkse eEurope Awards van de Europese vakjury een Good practice-label ont-
vangen, als voorbeeld van goed eGovernment. 

4.7 Belastbaar feit en verschuldigdheid  

‘Stapje voor stapje, arrest voor arrest, wordt duidelijk hoe dicht de (wijze van) heffing 
van omzetbelasting en accijns tegen de heffing van douanerechten aan ligt.’718 

 
PROF. DR. M.E. VAN HILTEN, 

annotatrix BNB, 11 april 2003 

 
718.  Noot Van Hilten onder HR 11 april 2003, nr. 37.519, BNB 2003/252c. 
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4.7.1 Hoofdregel 

De hoofdregel van het Europese accijnsregime ter vaststelling van de plaats waar de 
accijns moet worden geheven719, luidt dat accijns verschuldigd is op de plaats (in de 
lidstaat) waar de goederen voor het eerst tot verbruik worden uitgeslagen720. De Ac-
cijnsrichtlijn heeft met ingang van 1 januari 1993 voorzien in continuering van de 
heffing op basis van het bestemmingslandbeginsel, die aansluit op de afgeschafte 
binnengrenzen. Het bestemmingslandbeginsel heeft zijn toepassing doordat de kern 
van het accijnsregime, het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots en de 
schorsingsregeling, ervoor zorgt dat de heffing geschorst blijft zolang de goederen zich 
binnen dat stelsel bevinden en de accijns eerst ter gelegenheid van de uitslag tot ver-
bruik uit het stelsel verschuldigd wordt in de lidstaat van bestemming naar het aldaar 
geldende accijnstarief721. Dit maakt het ondernemers lastig en onaantrekkelijk om met 
toepassing van de hoofdregel reeds uitgeslagen accijnsgoederen over te brengen voor 
handelsdoeleinden naar een andere lidstaat waar de accijnstarieven hoger zijn. Het 
overgrote deel van de accijnsgoederen wordt door Europa voortgestuwd en voorhan-
den gehouden onder de schorsingsregeling (onveraccijnsde goederen). Slechts een 
gering percentage intracommunautaire transacties voor handelsdoeleinden vindt 
buiten de schorsingsregeling plaats (veraccijnsde goederen). In sommige sectoren, 
zoals de wijnbranche, bestaan weliswaar kleine, maar toch handelsstromen van bete-
kenis in veraccijnsde goederen waarbij deze direct aan de consument worden ver-
kocht, de zogenoemde afstandsverkopen. In dergelijke gevallen is de accijns verschul-
digd in de lidstaat van bestemming. Hoewel de detailregeling voor afstandsverkopen 
is overgelaten aan de lidstaten, moeten veel MKB-ondernemers die zich richten op 
afstandsverkopen relatief grote inspanningen betrachten met het voldoen aan de 
vereisten van de verschillende nationale wetgevingen, in het bijzonder wanneer fis-
caal vertegenwoordigers vereist zijn722. Terecht ziet de EC het uitblijven van verdere 
toenadering van de tarieven als dé oorzaak van moeilijkheden met afstandsverkopen 
en andere transacties buiten de schorsingsregeling. De fiscale autoriteiten van lidsta-
ten met hoge accijnstarieven kunnen niet rekenen op het zelfregulerende mechanisme 
van de Accijnsrichtlijn, waarbij teruggaaf van accijns in de lidstaat van herkomst af-
hankelijk is van het bewijs dat de accijns voldaan is in de lidstaat van bestemming. 
Ook zijn er aanwijzingen dat het gebrek aan een zelfregulerend mechanisme in com-
binatie met de complexe nationale wetgevingen ondernemers prikkelen het niet meer 
zo nauw met de regels te nemen. Om deze ontwikkeling te stuiten, zijn, zoals de EC 
terecht opmerkt, tariefsharmonisatie en vereenvoudiging van regelgeving noodzake-
lijk wanneer bij afstandsverkopen accijnsheffing in de lidstaat van bestemming het 
uitgangspunt moet blijven723. De internemarktconforme oplossing is echter het slech-
ten van tariefsverschillen en afstandsverkopen te belasten in de lidstaat van verkoop. 

 
719.  Te weten de artikelen 6 tot en met 10 Accijnsrichtlijn. 
720.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. 
721.  Artikelen 6, 7, 15, 15bis en 15ter Accijnsrichtlijn. 
722.  Artikel 10 lid 3 en lid 5 Accijnsrichtlijn. SEC(93) 2044, 14 december 1993. 
723. Evaluatieverslag EC 1995, § 2.9. 
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Het voorstel van de EC kan een belangrijke impuls vormen voor de harmonisatie van 
de accijnstarieven. 

4.7.2 Specifieke regels veraccijnsde goederen 

Accijnsgoederen die conform de hoofdregel724 reeds tot verbruik zijn uitgeslagen en 
waarvoor de accijns dan in de lidstaat van uitslag tot verbruik is voldaan, bevinden 
zich in het vrije intracommunautaire verkeer. Voor wat er zich dan zoal vervolgens in 
het vrije intracommunautaire verkeer kan afspelen bestaan regels die specifiek be-
trekking hebben op het handelsverkeer van veraccijnsde goederen725. Het intracom-
munautaire verkeer van veraccijnsde goederen voor handelsdoeleinden bedraagt 
ongeveer 3% van het totale intracommunautaire handelsverkeer van accijnsgoederen. 
Door de grote verschillen tussen de accijnstarieven van de lidstaten is daarnaast spra-
ke van een aanzienlijk intracommunautair verkeer van tabaksfabrikaten voor particu-
liere doeleinden, zowel legaal als illegaal, omdat forse aantallen ingezetenen van lid-
staten met hoge accijnstarieven grote hoeveelheden tabaksproducten buiten hun 
eigen lidstaat aankopen. Het intracommunautaire verkeer van reeds veraccijnsde 
minerale oliën, zowel voor handelsdoeleinden als voor particulier gebruik is onbedui-
dend. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat de productie en de distributie van 
minerale oliën in handen zijn van een relatief beperkt aantal toegelaten handelaren. 
Het merendeel van de veraccijnsde intracommunautaire transacties, zowel commer-
ciële als particuliere, betreffen evenwel alcoholhoudende dranken. De productie van 
alcoholhoudende dranken is gespreid over een groot aantal producenten, importeurs 
en handelaren, het productassortiment is zeer ruim en het product zelf heeft vaak een 
sterk streek- of regiogebonden karakter. De lage accijnstarieven in bepaalde lidstaten, 
zoals nultarieven voor wijn, in samenhang met de omstandigheid dat bepaalde alco-
holhoudende dranken door een groot deel van de bevolking worden geconsumeerd, 
verklaren de talrijke zowel legale als illegale intracommunautaire bewegingen van 
alcoholhoudende dranken voor particuliere doeleinden726.  

De specifieke regels voor veraccijnsde goederen bevatten de uitgangspunten die 
van toepassing zijn op de heffing van accijns van reeds veraccijnsde goederen en de 
procedures voor de toepassing van deze uitgangspunten. Voor alle handelsgoederen-
bewegingen tussen de lidstaten is de accijns uiteindelijk verschuldigd in de lidstaat 
van bestemming. De lidstaten kunnen de accijns van alle bij het intracommunautaire 
verkeer betrokken personen invorderen727. Voor het handelsverkeer van veraccijnsde 
goederen, anders dan verkopen op afstand728, dient ten behoeve van de controle en 
toezicht het VGD te worden gebruikt. Specifieke voorschriften gelden voor het zeker-
stellen van de voldoening van de accijns in de lidstaat van bestemming729. Er gelden 

 
724.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. 
725.  Artikelen 7, 9 en 10 van de Accijnsrichtlijn. 
726.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 10.  
727.  Artikel 7 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
728.  Als bedoeld in artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
729.  Artikel 7 lid 4 en lid 5 Accijnsrichtlijn. 
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criteria, waaronder indicatieve maximumhoeveelheden, teneinde transacties met 
handelskarakter te onderscheiden van privédoeleinden730. Bij verkopen op afstand 
(verzending van accijnsgoederen door een verkoper voor diens rekening en risico naar 
een in een andere lidstaat gevestigde persoon die niet de hoedanigheid heeft van 
erkend entrepothouder (vergunninghouder) van een GB of NGB) dient de accijns door 
de buitenlandse verkoper of diens fiscaal vertegenwoordiger in de lidstaat van be-
stemming te worden voldaan731. De in de lidstaat van aankoop betaalde accijns wordt 
gerestitueerd nadat in de lidstaat van bestemming de accijns is voldaan732. Het be-
stemmingslandbeginsel heeft hier zijn werking door de vormgeving van het accijnsre-
gime met de regeling voor verkopen op afstand en de regelingen voor voorhanden 
hebben van accijnsgoederen voor handelsdoeleinden, welke er telkens toe leiden, dat 
de accijns verschuldigd wordt in de lidstaat van bestemming733. 

De ratio van deze bepalingen is ondernemers de mogelijkheid te bieden binnen de 
interne markt voor handelsdoeleinden reeds veraccijnsde goederen aan te kopen en 
deze vervolgens naar een andere lidstaat te vervoeren en ervoor te zorgen dat de ac-
cijns dan in die lidstaat, de lidstaat van bestemming, wordt voldaan. Aldus is voor 
accijnsgoederen met handelsdoeleinden bepaald dat als (conform de hoofdregel) 
reeds in lidstaat A tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen in lidstaat B voorhanden 
worden gehouden, de accijns wordt geheven in lidstaat B waar deze goederen voor-
handen worden gehouden of bestemd zijn aldaar voorhanden te worden gehouden. De 
plaats waar de accijns verschuldigd wordt is dus de lidstaat van bestemming van het 
accijnsgoed en niet de plaats waar het in het verbruik is gebracht734. Daarnaast bestaan 
twee meer specifieke regels die zien op gevallen waarin accijnsgoederen na die uitslag 
tot verbruik en accijnsheffing in een lidstaat naar een andere lidstaat worden ver-
voerd, namelijk735: 
1. dat als accijnsgoederen door een particulier, althans niet-vergunninghouder, voor 

handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden in lidstaat B of, in voorkomend 
geval, daarnaar worden vervoerd door of voor rekening van de verkoper in lidstaat 
A, de accijns verschuldigd is in lidstaat B en de eerder in lidstaat A geheven accijns 
moet worden teruggegeven; en 

2. dat accijnsgoederen die worden gekocht door personen die niet de hoedanigheid 
van vergunninghouder van een belastingentrepot, GB of NGB hebben, en die direct 
of indirect door de verkoper of voor diens rekening worden verzonden of vervoerd, 
met accijns belast zijn in de lidstaat van bestemming. 

 
Deze beide specifieke voorzieningen zijn in wezen anti-ontgaansbepalingen736. 

 
730.  Artikel 9 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
731.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
732.  Artikel 7 lid 6 en artikel 10 lid 4 jo. artikel 22 lid 3 en lid 4 Accijnsrichtlijn. 
733.  Artikelen 7, 9, 10 Accijnsrichtlijn. 
734. Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. Zie voor de accijnsbehandeling van brandstoffen in binnengrensover-

schrijdende voertuigen: HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzol-
lamt Duisburg, Jur. 2004, blz. I-7905, r.o. 35. 

735.  Artikel 9 en 10 Accijnsrichtlijn. 
736.  Zo ook: Terra-Kajus (2005), blz. 323-324. 
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De Accijnsrichtlijn bepaalt in twee vrijwel identiek ogende bepalingen, dat de ac-
cijns wordt geheven737 en verschuldigd is738 in de lidstaat waar de accijnsgoederen 
voor handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden, en dat de accijns moet wor-
den voldaan door degene die die goederen voorhanden heeft. De ene bepaling die 
inhoudt, dat als in een lidstaat reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen in een 
andere lidstaat voor handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden, de accijnzen 
geheven worden in de lidstaat waar deze goederen voorhanden worden gehouden, 
geldt in zijn algemeenheid voor ondernemers en is in het vorenstaande behandeld739. 
De andere is de hierboven als voorziening 1 aangeduide bepaling. Deze omvat de 
situatie waarin accijnsgoederen met toepassing van de hoofdregel eerst in de ene 
lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en vervolgens door een particulier, althans niet-
vergunninghouder, in een andere lidstaat voor handelsdoeleinden voorhanden wor-
den gehouden, nadat is gebleken dat toch geen sprake is van eigen gebruik annex een 
voorhanden hebben met een strikt persoonlijk karakter740. Van deze goederen wordt 
dan in die andere lidstaat terstond opnieuw accijns verschuldigd naar het accijnstarief 
van die andere lidstaat. De ratio van voorziening 1 is dat accijnsgoederen die voorhan-
den worden gehouden door een particulier, onderneming of publiekrechtelijke organi-
satie voor andere dan eigen behoeften (dus voor handelsdoeleinden) die de formalitei-
ten niet in acht heeft genomen, alsnog bij hen worden belast in de lidstaat van be-
stemming741. 

Voorziening 2 is de regeling verkopen op afstand. Deze waarborgt met een meer 
specifieke redactie de accijnsheffing bij toepassing van het verlengstuk van de hoofd-
regel, dat wil zeggen waarborgt de heffing ingeval accijnsgoederen die met toepassing 
van de hoofdregel eerst in een lidstaat zijn uitgeslagen en vervolgens door de verkoper 
en voor diens rekening en risico in een andere lidstaat worden geleverd of bestemd 
zijn om in een andere lidstaat te worden geleverd. Onder lidstaat van bestemming 
wordt in dit verband verstaan: de lidstaat van aankomst van de verzending of het 
vervoer742. 

4.7.3 Particulieren 

De regeling voor door particulieren voor eigen behoefte (dus niet voor handelsdoelein-
den) verkregen en door henzelf vervoerde goederen743 wijkt in wezen niet af van de 
hoofdregel. De zesde overweging van de considerans van de Accijnsrichtlijn luidt: 
‘Overwegende dat over door particulieren voor eigen gebruik verkregen en door hen 
zelf vervoerde accijnsproducten belasting moet worden geheven in de lidstaat van 
verkrijging;’. De regeling voor particulieren is geen essentiële bepaling in het accijns-

 
737.  Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
738.  Artikel 9 lid 1 eerste volzin Accijnsrichtlijn. 
739.  Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
740.  Artikel 9 Accijnsrichtlijn. 
741.  De formaliteiten van artikel 7 lid 5 Accijnsrichtlijn. 
742.  Artikel 10 lid 1 slotzin Accijnsrichtlijn. 
743.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
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regime744; in wezen is zij een bevestiging van de hoofdregel dat de accijns verschul-
digd wordt bij de uitslag tot verbruik745. Zonder deze regeling voor particulieren zou-
den door hen voor eigen behoefte verkregen en door henzelf vervoerde goederen toch 
ook nog vallen onder de algemene regel van accijnsheffing in de lidstaat waar de goe-
deren voor het eerst tot verbruik worden uitgeslagen746, omdat deze goederen niet 
voor handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden747 of door de verkoper ervan of 
voor diens rekening worden verzonden of vervoerd748, waardoor de specifieke regels 
voor veraccijnsde goederen niet van toepassing zijn749. 

Goederen die door particulieren voor eigen behoefte worden verkregen en voor 
hun rekening en door hen persoonlijk worden vervoerd, zijn per definitie uitgesloten 
van het toepassingsgebied van de regels voor goederen voor handelsdoeleinden750, en 
vallen dus onder de algemene regel, namelijk dat accijns alleen verschuldigd is in de 
lidstaat waar de goederen voor het eerst tot verbruik worden uitgeslagen, de lidstaat 
van herkomst. Goederen kunnen niet zowel voor eigen behoefte van een particulier 
zijn verkregen, als voor handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden. Wanneer 
een particulier de door hem aangekochte goederen bij hem thuis laat leveren, kunnen 
zij niet door de verkoper of voor diens rekening worden vervoerd. 

Hiermee maakt de Accijnsrichtlijn dus een strikt onderscheid tussen enerzijds ac-
cijnsgoederen die voorhanden worden gehouden voor handelsdoeleinden, voor het 
vervoer waarvan een AGD vereist is, en anderzijds accijnsgoederen die voorhanden 
worden gehouden voor eigen persoonlijk verbruik, waarvoor geen geleidedocument 
geldt751. In het intracommunautaire handelsverkeer van onveraccijnsde accijnsgoe-
deren tussen belastingentrepots moeten deze vergezeld gaan van een AGD. Dat geldt 
ook voor het intracommunautaire verkeer van een belastingentrepot naar een GB of 
een NGB752. Een vereenvoudigde variant van het AGD, het VGD, wordt gebruikt in het 
intracommunautaire handelsverkeer van reeds veraccijnsde goederen753. Het gebruik 
van het AGD komt in grote lijnen overeen met het gebruik van de vervoersopdracht op 
grond van de accijnswetgeving van vóór 1993. In wezen ziet het heffingsstelsel slechts 
op twee situaties754: indien vervoer van accijnsgoederen niet onder de regeling voor 

 
744.  Artikel 6 tot en met artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
745.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. 
746.  Artikel 6 en artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
747.  Vgl. artikel 9 Accijnsrichtlijn. 
748.  Vgl. artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
749.  Artikel 7, artikel 9 en artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
750.  Als bedoeld in de artikelen 7, 9 en 10 Accijnsrichtlijn. 
751.  Overweging 3, 5, 6 en 11 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 18 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 2 april 

1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The 
Man in Black Ltd., J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. (voorhanden heb-
ben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 1998, blz. I-1605, 
r.o. 23-24. 

752. Artikel 18 en artikel 19 Accijnsrichtlijn. 
753.  Artikel 7 lid 5 jo. lid 4 Accijnsrichtlijn  
754.  Artikelen 7 tot en met 9 Accijnsrichtlijn. 
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door particulieren voor eigen behoefte verkregen en door hen zelf vervoerde goede-
ren755, dient het noodzakelijkerwijs voor handelsdoeleinden756. 

Voor particulieren die accijnsgoederen aankopen voor eigen verbruik is de koop-
prijs in de lidstaat van verkrijging een bedrag inclusief accijns. In geval van aankopen 
door particulieren is sprake van consumptieve bestedingen aan veraccijnsde goederen. 
Aankopen door particulieren zijn alleen met accijns belast in de lidstaat van verkrij-
ging naar het aldaar geldende tarief, ongeacht de plaats binnen de Gemeenschap waar 
het verbruik gaat plaatsvinden; toepassing van het internemarktbeginsel in optima 
forma. In de lidstaat waar de particuliere koper de goederen mee naar toe neemt, 
wordt niet opnieuw accijns geheven757, tenzij blijkt dat deze particulier de goederen 
aldaar toch voor handelsdoeleinden voorhanden heeft758. Zoals reeds uiteengezet, is 
het uitgangspunt particuliere goederenaankopen in de heffing te betrekken volgens 
het internemarktbeginsel, evenals zulks voor de BTW-heffing met betrekking tot 
particulieren het geval is759. Indien geen sprake is van consumptieve bestedingen voor 
eigen gebruik door particulieren, is sprake van voorhanden hebben van goederen voor 
handelsdoeleinden en wordt de accijns alsnog geheven volgens het bestemmings-
landbeginsel in de lidstaat van bestemming, te vergelijken met de intracommunautai-
re verwerving als belastbaar feit voor de heffing van de BTW. 

Grensoverschrijdende aankopen door particulieren zijn van alle tijden. Opvallend 
zijn de sedert 1 januari 1993 sterk toegenomen hoeveelheden bier, wijn en tabakspro-
ducten die vanuit België en Frankrijk door particulieren voor eigen gebruik persoonlijk 
worden vervoerd door ingezetenen van het VK en Ierland. Hoewel deze goederen 
conform de regels naar het VK en Ierland zijn overgebracht, staat het voor de EC vast 
dat een deel van deze hoeveelheden aldaar illegaal worden doorverkocht760. 

4.7.4 Belastbare feiten 

Communautaire accijnsgoederen worden door middel van de belastbare feiten ver-
vaardiging, winning en invoer op het grondgebied van de Gemeenschap in de accijns-
heffing betrokken761. Deze belastbaar feiten vormen op zichzelf geen handelingen die 
meteen leiden tot verschuldigdheid van accijns. Gewoonlijk verstrijkt tussen het tijd-
stip waarop het belastbare feit zich voordoet en dat waarop de accijns verschuldigd 
wordt, enige tijd. Gedurende deze tussenliggende periode werkt de zojuist besproken 
schorsingsregeling. 

De Accijnsrichtlijn bevat geen definitie van het belastbaar feit; wel de bepaling dat 
de vervaardiging, de verwerking en het voorhanden hebben plaatsvindt op de door 
elke lidstaat vastgestelde wijze, waarbij de lidstaten dezelfde heffings- en invorde-

 
755.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
756.  Artikelen 7 en 9 Accijnsrichtlijn. 
757. Overweging 6 considerans van de Accijnsrichtlijn. Artikel 8 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 1 Wa. 
758 Overwegingen 7 en 8 considerans van de Accijnsrichtlijn. Artikel 9 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
759.  Artikel 2, artikel 8 en artikel 9 BTW-richtlijn. Artikel 1 onderdeel b Wet OB 1968. 
760. Evaluatieverslag EC 1995, § 2.11. 
761. Artikel 5 lid 1 Accijnsrichtlijn en artikel 21 lid 2 en lid 6 Richtlijn energiebelastingen. 
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ringsprocedure toepassen op van elders afkomstige goederen als op nationale goede-
ren. 

4.7.5 Verschuldigdheid 

De accijns wordt verschuldigd in geval van een of meer van de navolgende gebeurte-
nissen: (1) de uitslag tot verbruik uit een belastingentrepot762, (2) de invoer763, (3) de 
constatering van een tekort764, (4) de aanbieding ten verkoop of gebruik als motor- of 
verwarmingsbrandstof765, (5) het niet of niet meer voldoen aan een voorwaarde voor 
een verlaagd tarief of vrijstelling766, (6) de levering tot verbruik767, of (7) de intrekking 
van een vergunning voor een belastingentrepot768. De lidstaten mogen zelf het belast-
bare feit vast te stellen ingeval geen verbinding bestaat tussen hun gaspijpleidingen en 
die van andere lidstaten769. 

4.7.6 Uitslag tot verbruik uit een belastingentrepot 

Ingevolge de Accijnsrichtlijn wordt onder uitslag tot verbruik verstaan770: 
1. iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een schorsingsrege-

ling; 
2. ieder vervaardigen, ook op onregelmatige wijze, van accijnsgoederen buiten een 

schorsingsregeling om; en 
3. elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van accijnsgoederen, wanneer deze niet 

onder een schorsingsregeling worden geplaatst. 
 
Het enkele voorhanden hebben van een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de voor-
schriften in de heffing is betrokken, wordt aangemerkt als uitslag tot verbruik771. Even-
zo wordt iedere onregelmatigheid of overtreding in een lidstaat begaan tijdens intra-
communautaire vervoer onder schorsing van de accijns via die lidstaat of met be-
stemming die lidstaat aangemerkt als het onttrekken van accijnsgoederen aan schor-

 
762.  Artikel 6 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
763.  Artikel 6 lid 1 tweede volzin aanhef en onderdeel c Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 1 Richtlijn ener-

giebelastingen. 
764.  Artikel 6 lid 1 eerste volzin aanhef Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
765.  Artikel 2 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
766.  Artikel 21 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
767.  Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
768.  Artikel 12 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 54 lid 1 

Wa. 
769.  Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
770.  Artikel 6 lid 1 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecreta-

ris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 35. 
771.  Artikel 6 lid 1 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Artikel 2f Wa. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van 

de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 42. HR 12 april 2002, nr. 
34.164, FED 2002/241, BNB 2002/226. HR 12 april 2002 en 24 augustus 1999, nr. 34.164, 
BNB 2002/226 en BNB 1999/383c. 
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sing van accijns772. Daartoe dient tevens uitdrukkelijk vast te staan dat de belangheb-
bende op het moment waarop hij de goederen voorhanden kreeg, wist of redelijker-
wijs kon weten dat de leverancier zijn verplichting de accijns te voldoen of te laten 
voldoen niet zou nakomen ofwel dat de voorhandenhebber wist of redelijkerwijs kon 
weten dat zijn accijnsgoederen ten onrechte nog niet in de heffing van accijns zijn 
betrokken773. Door onttrekking gelijk te stellen met uitslag tot verbruik heeft de ge-
meenschapswetgever duidelijk gemaakt dat alle vervaardiging, verwerking, voorhan-
den hebben of verkeer buiten een schorsingsregeling, leidt tot verschuldigdheid van 
de accijns774. Normaliter vinden vervaardiging, bewerking, verwerking en het voor-
handen hebben van accijnsgoederen plaats onder schorsing van accijns binnen het 
gesloten stelsel van onderling verbonden belastingentrepots. Met betrekking tot deze 
handelingen stellen de lidstaten zelf voorschriften op775. Voor bijvoorbeeld halfzware 
olie, gasolie, vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) en aardgas is de uitslag tot ver-
bruik voor de toepassing van de Wa het belastbaar feit. 

4.7.7 Uitslag 

Uitslag is het brengen van een accijnsgoed buiten een belastingentrepot, anders dan 
naar een andere belastingentrepot, een douane-entrepot, een plaats voor douane-
opslag of het buitenland. De uitslag is derhalve een fysieke handeling776. Het toezicht 
daarop geschiedt door administratieve controle. Bij de fysieke handeling kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan de uitslag van wijn uit een belastingentrepot voor wijn. Als 
dit belastingentrepot, bijvoorbeeld een groothandel in dranken, ingevolge een door de 
inspecteur verleende vergunning ook is aangewezen als belastingentrepot voor overi-
ge alcoholhoudende producten en voor bier, is ook het brengen van deze accijnsgoe-
deren buiten het belastingentrepot aan te merken als uitslag. Is het belastingentrepot 
niet aangewezen voor alcoholvrije dranken dan wordt het brengen van alcoholvrije 
dranken buiten dat belastingentrepot niet aangemerkt als uitslag. Deze laatstgenoem-
de dranken kunnen dan alleen in het belastingentrepot worden opgenomen als de 
accijns daarover reeds is geheven. Zo wordt bereikt dat accijnsgoederen pas worden 
belast wanneer zij beschikbaar komen voor verbruik777. 

Met betrekking tot de vervaardiging van alcoholhoudende dranken binnen een be-
lastingentrepot uit alcoholhoudende producten die daar verblijven onder schorsing 

 
772.  Artikel 6 lid 1 onderdeel a Accijnsrichtlijn. Vgl. artikel 2h Wa. 
773.  Vgl. artikel 2f tweede gedeelte ‘dat niet overeenkomstig de bepalingen van deze wet in de heffing is 

betrokken’ Wa. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 29. Artikel 2f Wa is de voortzetting 
van artikel 87 lid 1 Wa (tekst 1992). Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de Nederlandse wetge-
ver met die bepaling een beperktere of juist ruimere mogelijkheid tot heffing bij een afnemer voor 
ogen stond dan voortvloeide uit artikel 87 lid 1 Wa (tekst 1992). HR 8 oktober 2004, nr. 38.481, LJN 
AN4672, BNB 2005/23, r.o. 3.4.2 en 3.4.3. HR 6 juni 2003, nr. 35.372, BNB 2003/315, r.o. 3.3.2. HR 
13 juni 2003, nr. 36.388, LJN AF0332, r.o. 3.3.3. HR 13 juni 2003, nr. 37.223, LJN AF0380, r.o. 3.3.3. 

774.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, r.o. 35. 
775. Artikel 11 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
776.  Het begrip uitslag is uitgewerkt in de artikel 2 t/m artikel 2f en artikel 2h Wa. 
777.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 9 en 12. 
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van accijns, is niet vereist dat de hoeveelheid te vervaardigen mengproduct zodanig is 
dat de accijns die daarvan wordt geheven ten minste evenveel bedraagt als de accijns 
die reeds van de bestanddelen is geheven778. 

Geen uitslag vormt het tijdelijk voor verdere bewerking en verpakking buiten het 
belastingentrepot brengen van gedeeltelijk tot verbruik bereide tabak en tabakspro-
ducten779. Niet van belang is daarbij of de tabaksproducten zijn voorzien van accijnsze-
gels. De inspecteur dient hiervoor toestemming te verlenen in de vergunning voor de 
desbetreffende belastingentrepot. 

De uitslag uit een belastingentrepot leidt tot verschuldigdheid van accijns. Het 
doen aansluiten van de heffing op de uitslag uit een belastingentrepot strekt ertoe de 
materiële accijnsschuld te laten ontstaan op het tijdstip waarop de accijnsgoederen de 
productie- en meestal ook de groothandelsschakel verlaten richting verbruiker. De 
uitslag wordt verwerkt in de administratie van de bedrijven, met name in de goede-
renadministratie, die aldus het aanknopingspunt vormt voor toezicht en controle780. 
Het brengen van een accijnsgoed vanuit een belastingentrepot naar een ander belas-
tingentrepot wordt niet als uitslag of invoer aangemerkt781. Voor een goede werking 
van de interne markt is het immers van groot belang dat accijnsgoederen binnen het 
stelsel van onderling verbonden belastingentrepots onder schorsing van accijns van de 
ene lidstaat naar de andere lidstaat kunnen worden overgebracht. Aldus kunnen ac-
cijnsgoederen accijnsvrij worden overgebracht naar en opgeslagen in het belastingen-
trepot. De accijns wordt eerst verschuldigd bij de uitslag uit het belastingentrepot.  

Meer concreet wordt onder uitslag verstaan: 
1. het brengen van een accijnsgoed buiten een belastingentrepot782; 
2. het verbruik, anders dan als grondstof, van een accijnsgoed binnen een belastin-

gentrepot783; 
3. het brengen van een accijnsgoed vanuit een belastingentrepot in een lidstaat naar 

een belastingentrepot in een andere lidstaat zonder te voldoen aan de voorwaar-
den784; 

4. het brengen van een accijnsgoed vanuit een belastingentrepot naar een GB of een 
NGB785; 

5. het door een ondernemer of een publiekrechtelijk lichaam voor zakelijke doelein-
den voorhanden hebben van een accijnsgoed dat in een andere lidstaat is uitgesla-

 
778. Artikel 24 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
779.  Artikel 81 Wa. 
780.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 9-10, en nr. 7, blz. 6. 
781.  Artikel 15 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2g Wa. 
782.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2 lid 1 Wa. 
783.  Artikel 14 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2 lid 2 

Wa. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 9. 
784.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2g lid 1 

Wa. 
785.  Artikel 16 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2a Wa. 
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gen of is ingevoerd en waarvan de accijns in de lidstaat waar de goederen voor-
handen worden gehouden niet is geheven786; 

6. het door een ondernemer of een publiekrechtelijk lichaam voor zakelijke doelein-
den leveren of het in het kader van de onderneming of het publiekrechtelijke li-
chaam aanwenden voor eigen verbruik van een accijnsgoed dat in een andere lid-
staat is uitgeslagen of is ingevoerd en waarvan de accijns in de lidstaat van leve-
ring of eigen verbruik niet is geheven787; 

7. het door een natuurlijke persoon voor andere doeleinden dan voor persoonlijk 
verbruik voorhanden hebben van een accijnsgoed dat in een andere lidstaat is uit-
geslagen dan wel ingevoerd (dat wil zeggen waarvoor in die andere lidstaat reeds 
accijns is voldaan) en waarvan de accijns in de lidstaat van voorhanden hebben 
niet is geheven788; 

8. de verkrijging door een natuurlijke persoon van minerale oliën die in een lidstaat 
zijn uitgeslagen en/of ingevoerd en waarvan de accijns niet in de andere lidstaat is 
geheven, indien deze goederen op een atypische wijze worden vervoerd door een 
natuurlijke persoon, anders dan als ondernemer, of voor diens rekening789;; 

9. het vervaardigen van een accijnsgoed buiten een belastingentrepot790; 
10. het voorhanden hebben van een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de bepalin-

gen van de Accijnsrichtlijn in de heffing is betrokken791; 
11. het onttrekken van accijnsgoederen aan de schorsingsregeling als gevolg van een 

onregelmatigheid of een overtreding tijdens intracommunautair vervoer792; 
12. het gebruik van halfzware olie, gasolie en LPG bestemd voor het aandrijven van 

motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen, voor andere doeleinden dan 
voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen793. 

 
Elk van deze gebeurtenissen worden hierna toegelicht. Tot 1993 verliep de accijnshef-
fing met betrekking tot goederenbewegingen in het intracommunautaire goede-
renverkeer via het begrip invoer. Vanaf 1993 is de verschuldigdheid gecreëerd via het 
begrip uitslag. 

 
786.  Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2b lid 

1 Wa. 
787.  Artikel 7 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 2b lid 2 

Wa.  
788.  Artikel 7 lid 1 en artikel 8 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. 

Artikel 2c lid 2 Wa. 
789.  Artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 2d lid 1 

Wa. 
790.  Artikel 6 lid 1 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. 

Artikel 2f Wa. 
791.  Artikel 6, artikel 9 en artikel 11 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. 

Artikel 2f Wa. 
792.  Artikel 20 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 2h Wa. 
793.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. Artikel 2 lid 3, artikel 3 en artikel 21 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 

Vgl. artikel 52 Wbm. 
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4.7.8 Brengen accijnsgoed buiten belastingentrepot  

Zolang accijnsgoederen zich bevinden binnen het stelsel van onderling verbonden 
belastingentrepots is de accijnsheffing geschorst, maar zodra zij buiten dat stelsel 
worden gebracht komen zij per definitie in de verbruikssfeer terecht, welk brengen 
steeds als uitslag wordt aangemerkt. Aan het stelsel van de heffing van accijns ligt 
immers het uitgangspunt ten grondslag dat eerst accijns wordt geheven op het tijdstip 
waarop de accijnsgoederen in de verbruikssfeer terecht komen. De uitslag uit een 
belastingentrepot laat de materiële accijnsschuld ontstaan op het tijdstip waarop de 
accijnsgoederen de productie- en in beginsel de groothandelsschakel verlaten richting 
verbruiker794. Het brengen van een accijnsgoed buiten een belastingentrepot is de 
meest basale en meest voorkomende vorm van uitslag. 

Een Zweedse groothandelaar ontving bier onder schorsing van accijns van een Ne-
derlandse bierbrouwer. Omdat de Zweedse groothandelaar geen vergunning had 
waarmee accijnsgoederen onder de schorsingsregeling uit een andere lidstaat moch-
ten worden ontvangen, was naar de opvatting van het Gerechtshof te Leeuwarden 
(2004) vervoer onder de schorsingsregeling niet mogelijk, zodat daarmee sprake was 
van uitslag uit het belastingentrepot van de bierbrouwer in Nederland, van wie de ter 
zake van deze uitslag verschuldigde accijns dan ook is nageheven795. 

De accordering die de douaneautoriteiten onder meer door middel van stempels op 
de diverse bescheiden plaatsen houdt doorgaans niet meer in dan dat bij de uitslag 
van de goederen is vastgesteld dat er overeenstemming bestaat tussen de goederen 
die zijn uitgeslagen en hetgeen op de factuur is vermeld. In voorkomend geval wordt 
op het AGD de plaats, het schip, het vliegtuig of het land van bestemming vermeld. 
Ook wordt voor zover van toepassing vermeldt de aanwezigheid van bijvoorbeeld een 
bunkervergunning op basis waarvan accijnsvrijstellingsbepalingen van toepassing 
kunnen zijn796. Of een afnemer met bunkervergunning metterdaad voldoet aan de 
gestelde vrijstellingsvoorwaarden, wordt eerst bij een onderzoek achteraf vastgesteld. 
Controle achteraf is te dezen regel, gegeven het wettelijke systeem van voldoening op 
aangifte waaruit voortvloeit dat de belanghebbende is gehouden te voldoen aan de 
voorwaarden van de vrijstelling en bij controle achteraf door de douaneautoriteit 
corrigerend kan worden opgetreden. Een handelen van de douaneautoriteit in strijd 
met het vertrouwensbeginsel zal niet snel kunnen worden aangenomen, wanneer de 
douaneautoriteit stempels op bescheiden heeft geplaatst en de inspecteur de belang-
hebbende nadien een naheffingsaanslag stuurt, omdat bij controle is gebleken dat niet 
aan de voorwaarden is voldaan797. 

Wanneer een vergunninghouder van een belastingentrepot gasolie voorzien van 
herkenningsmiddelen798 met bunkervrijstelling799 levert aan de eigenaar van een schip 

 
794.  Kamerstukken II 21 368, nr. 3, blz. 10. 
795.  Hof Leeuwarden 24 februari 2004, nr. 1540/02, LJN AO3434. 
796.  Zoals bijvoorbeeld: artikel 66a Wa jo. artikel 19a UB Accijns. 
797.  Vgl. Hof Arnhem 14 februari 2003, nr. 00/01339, LJN AF6033. 
798.  Als bedoeld in artikel 13 UR Accijns. 
799.  Artikel 66 lid 1 aanhef en onderdeel a Wa. 
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waarvan is komen vast te staan, dat die voor dat schip niet in het bezit is van een bun-
kervergunning800, is reeds hierom de bunkervrijstelling ten aanzien van de uitgeslagen 
gasolie niet van toepassing en naheffing van de accijns bij de vergunninghouder in 
plaats van bij de scheepseigenaar gerechtvaardigd801, temeer wanneer de vergunning-
houder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de gasolie is aangewend voor de aandrij-
ving van schepen of als scheepsbehoeften aan boord van schepen en er derhalve van 
moet worden uitgegaan dat de gasolie voor andere doeleinden is gebruikt en de ver-
gunninghouder uit dien hoofde accijns verschuldigd is ter zake van de uitslag802. 

4.7.9 Inslag in belastingentrepot 

Teruggaaf van accijns wordt verleend voor veraccijnsde accijnsgoederen die worden 
ingeslagen in, ofwel: worden gebracht binnen een belastingentrepot die voor dat soort 
accijnsgoederen als zodanig is aangewezen803. Deze teruggaafmogelijkheid heeft tot 
doel te voorkomen dat dergelijke accijnsgoederen twee maal aan accijnsheffing wor-
den onderworpen. Er wordt immers opnieuw accijns verschuldigd bij de uitslag van 
die accijnsgoederen uit dat belastingentrepot. De teruggaaf wordt verleend aan de 
vergunninghouder in wiens belastingentrepot de goederen zijn ingeslagen, mits uit 
diens administratie blijkt dat de goederen in zijn belastingentrepot zijn opgenomen804. 
De vergunninghouder is uit wiens belastingentrepot de accijnsgoederen zijn uitge-
slagen is niet degene aan wie teruggaaf wordt verleend805. De accijnsgoederen ontvan-
gende vergunninghouder heeft aanspraak op de teruggaaf en brengt daartoe het be-
drag waarvoor aanspraak op teruggaaf wordt gemaakt gespecificeerd806 in mindering 
op het bedrag dat hij op aangifte moet voldoen over het tijdvak waarin de desbetref-
fende accijnsgoederen binnen zijn belastingentrepot zijn ingeslagen807. Als deze verre-
kening ertoe leidt dat het bedrag van de aangifte negatief wordt, wordt op het verzoek 
om teruggaaf bij beschikking beslist. De beschikking wordt dan genomen tot het feite-
lijk terug te geven bedrag. Leidt de verrekening niet tot een negatief bedrag, dan blijft 
een dergelijke beschikking achterwege. Een beschikking heeft dan geen betekenis, 

 
800.  Als bedoeld in artikel 19 lid 1 onderdeel a UB Accijns.  
801.  Hof ’s-Gravenhage 23 december 2004, nr. 03/03247, LJN AR8471, r.o. 6.5. HR 8 september 1993, nr. 

29.168, BNB 1993/313. HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352.  
802.  Hof ’s-Gravenhage 23 december 2004, nr. 03/03247, LJN AR8471, r.o. 6.4 en 6.5. HR 6 juni 2003, nr. 

35.372, BNB 2003/315. HR 8 september 1993, nr. 29.168, BNB 1993/313. HR 9 juli 2004, nr. 38.723, 
LJN AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352. 

803.  Artikel 71 lid 1 onderdeel d Wa. 
804.  Artikel 31 lid 1 UB Accijns. 
805.  Hof ’s-Hertogenbosch 24 september 2002, nr. 93/03004, LJN AE9614, r.o. 4.6. 
806. De specificatie mag achterwege blijven als de vergunninghouder per aangiftetijdvak van een rela-

tief groot aantal afnemers accijnsgoederen terugontvangt, het accijnsbedrag per terugontvangen 
zending relatief gering is, of de administratie van de vergunninghouder naar het oordeel van de in-
specteur voldoende inzicht verschaft in de hoeveelheid en het accijnsbedrag van de terugont-
vangen accijnsgoederen. Paragraaf 14.8 onderdeel 3 LA. 

807.  Artikel 53 Wa. Artikel 31 lid 2 UB Accijns. 
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omdat het teruggevraagde bedrag immers al op aangifte verrekend. Wordt te veel op 
aangifte verrekend, dan wordt de te weinig voldane accijns nageheven808. 

Een handelaar in minerale oliën, vergunninghouder van een belastingentrepot, 
heeft in december 1998 van een niet-vergunninghouder in het vrije verkeer gasolie 
aangekocht en in januari 1999 ingeslagen in zijn belastingentrepot. Deze gasolie is 
hem gefactureerd in 1999 met accijnstarief 1998. Bij de aangifte over de maand janua-
ri 1999809 heeft de handelaar accijns teruggevraagd naar het accijnstarief 1999. De 
accijns welke teveel is teruggegeven, is in 2001 bij hem nageheven810. 

4.7.10 Verbruik anders dan als grondstof binnen belastingentrepot 

De bepaling dat het verbruik van accijnsgoederen als grondstof ter vervaardiging van 
(andere) accijnsgoederen is vrijgesteld, is noodzakelijk omdat verbruik binnen een 
belastingentrepot anders niet tot verschuldigdheid van accijns zou leiden. Uitslag tot 
verbruik, het brengen van goederen buiten een belastingentrepot, doet zich hierbij 
immers niet voor. Zo wordt bijvoorbeeld bieraccijns verschuldigd voor bier dat wordt 
gedronken binnen de ruimte die daarvoor als belastingentrepot is aangewezen. Ver-
bruik van energieproducten voor doeleinden die geen verband houden met de voort-
brenging van accijnsgoederen, zoals verwarming van bedrijfshallen en de voortbewe-
gingen van voertuigen is gewoon belast811. Ook van tabaksproducten die worden ver-
bruikt binnen het belastingentrepot moet accijns worden voldaan812. 

De vaststelling van de omvang van het verbruik van accijnsgoederen binnen het be-
lastingentrepot vindt plaats aan de hand van de administratie, waarin dat verbruik 
moet zijn vastgelegd. In de regel zal ook door het bedrijf zelf controle worden uitgeoe-
fend op dat verbruik. Hieromtrent worden voorwaarden in de vergunning worden 
opgenomen. De hoeveelheid onbelaste accijnsgoederen, die binnen het belastingen-
trepot is verbruikt, moet in de aangifte worden vermeld. 

4.7.11 Overbrengen van belastingentrepot naar belastingentrepot 

Voor een goede werking van de interne markt is het van groot belang dat accijnsgoe-
deren zich onder schorsing van accijns van de ene lidstaat naar de andere lidstaat 
kunnen bewegen. Ter zake van de overbrenging van accijnsgoederen vanuit een belas-
tingentrepot naar een ander belastingentrepot in een andere lidstaat wordt onder 
door de lidstaten afzonderlijk te stellen eigen voorwaarden geen accijns verschul-
digd813. Aldus kunnen de accijnsgoederen binnen het stelsel van onderling verbonden 

 
808.  Artikel 20 AWR. 
809.  Derhalve binnen de driemaandentermijn van artikel 32 UB Accijns. 
810.  Hof ’s-Gravenhage 22 oktober 2003, nr. 02/03523, LJN AN9882. 
811.  Artikel 21 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. Tot 1 januari 2004: artikel 8 lid 1 Structuurrichtlijn 

minerale oliën. 
812.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 25. 
813.  Artikel 15 Accijnsrichtlijn. De Nederlandse vereisten daarvoor zijn (artikel 3c UB Accijns en artikel 3 

lid 6 UR Accijns), dat (1) het overbrengen kan worden aangetoond met een AGD of, als de overbren-
ging geschiedt met toepassing van de communautaire douaneregeling douanevervoer, met de ter 
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belastingentrepots accijnsvrij worden overgebracht naar en opgeslagen in een belas-
tingentrepot en is eerst accijns verschuldigd bij de uitslag uit dat belastingentrepot. Bij 
overtredingen of onregelmatigheden tijdens het intracommunautaire vervoer onder 
schorsing van accijns, wordt de accijns verschuldigd in de lidstaat op wiens grondge-
bied het incident plaatsvindt814. 

4.7.12 Overbrengen van belastingentrepot naar geregistreerd bedrijf of 
niet-geregistreerd bedrijf 

Een GB wordt accijns verschuldigd bij de ontvangst van de goederen. Een NGB moet de 
accijns van de lidstaat van bestemming voldoen bij de ontvangst van de goederen op 
de door die lidstaat aangegeven wijze815. Als uitslag in Nederland wordt onder meer 
aangemerkt de ontvangst van een accijnsgoed door een GB of door een NGB816. De 
accijns wordt geheven van de vergunninghouder van het GB of van de vergunning-
houder het NGB dan wel van de door de vergunninghouder van het belastingentrepot 
van verzending aangestelde fiscale vertegenwoordiger in Nederland817. De hiermee 
gemoeide accijns wordt verschuldigd op het tijdstip van de ontvangst van de goede-
ren818. De verschuldigde accijns moet uiterlijk op de dag na de dag waarop de accijns-
goederen zijn ontvangen op aangifte worden voldaan819. GB’n en NGB’n moeten vol-
doen aan diverse administratieve verplichtingen820. 

 
zake aanvaarde aangifte voor douanevervoer, (2) de vergunninghouder van het belastingentrepot 
het derde exemplaar van het AGD terugzendt uiterlijk binnen twee weken na de maand waarin de 
accijnsgoederen door hem zijn ontvangen, waarop hij heeft vermeld het adres van het kantoor van 
de fiscale autoriteiten waaronder hij ressorteert, datum en plaats van ontvangst van de accijnsgoe-
deren, eventuele verschillen tussen de ontvangen accijnsgoederen en de gegevens met betrekking 
tot die accijnsgoederen op het AGD dan wel, in geval van overeenstemming, de vermelding ‘zen-
ding conform’ heeft aangebracht, (3) de geautoriseerde handtekening van de vergunninghouder be-
schikbaar is, nadat (4) hij dat derde exemplaar uiterlijk de tweede werkdag van de week volgende 
op die waarin de accijnsgoederen door hem zijn ontvangen aan de inspecteur ter visering heeft 
aangeboden en deze het exemplaar heeft geviseerd. De derde exemplaren van de accijnsgeleidedo-
cumenten die ter visering worden aangeboden, gaan vergezeld van een lijst waarin voor elk van de 
derde exemplaren wordt vermeld een volgnummer, zijnde het nummer dat door de vergunning-
houder van het belastingentrepot aan het AGD is toegekend, het accijnsnummer van de vergun-
ninghouder van het belastingentrepot en het referentienummer dat laatstgenoemde vergunning-
houder aan het AGD heeft toegekend. De lijst wordt ondertekend door de vergunninghouder van 
het belastingentrepot. Er worden afzonderlijke lijsten opgemaakt en ingediend voor de accijnsge-
leidedocumenten waarvoor overeenstemming bestaat tussen de ontvangen accijnsgoederen en de 
gegevens met betrekking tot die accijnsgoederen op het AGD en de accijnsgeleidedocumenten 
waarvoor die overeenstemming ontbreekt.  

814.  Artikel 20 Accijnsrichtlijn. Artikel 2h en artikel 86a Wa. 
815.  Artikel 16 lid 2 en lid 3 Accijnsrichtlijn. 
816.  Artikel 2a lid 1 Wa. 
817.  Artikel 51a onderdeel a Wa. 
818.  Artikel 52a lid 1 onderdeel a Wa. 
819.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
820.  Artikel 50b Wa. Artikel 9a en artikel 9b UB Accijns. 
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De erkend entrepothouder van een belastingentrepot kan een fiscaal vertegen-
woordiger aanwijzen ter zake van het overbrengen van accijnsgoederen vanuit het 
belastingentrepot in de betreffende lidstaat naar het GB of NGB in Nederland821. Deze 
fiscale vertegenwoordiger draagt dan zorg voor de nakoming van administratie ver-
plichtingen, het stellen van zekerheid voor de accijns die verschuldigd kan worden, 
het voldoen van de accijns bij de ontvangst van de goederen door het GB dan wel door 
het NGB, het voeren van een administratie waarin de voor de accijnsheffing relevante 
gegevens omtrent de leveringen van de desbetreffende accijnsgoederen op over-
zichtelijke wijze worden bijgehouden, en het inlichten van de inspecteur waar de 
goederen worden afgeleverd822. De fiscaal vertegenwoordiger moet in het bezit zijn 
van een vergunning van de inspecteur823. De inspecteur kan in de vergunning dezelfde 
voorwaarden opnemen als welke gelden met betrekking tot het GB en het NGB. Het 
overbrengen van accijnsgoederen vanuit een belastingentrepot naar een in Nederland 
gevestigd GB of NGB kan alleen plaatsvinden met inachtneming van voorwaarden, die 
betrekking hebben op het onder geleide van documenten doen plaatsvinden van het 
vervoer van de goederen824. 

4.7.13 Voorhanden hebben, leveren of aanwenden van veraccijnsde goederen 

Het intracommunautaire handelsverkeer in accijnsgoederen zal in het algemeen bin-
nen het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots tussen belastingentrepots 
plaatsvinden onder schorsing van accijns (onveraccijnsde goederen). Niettemin is, 
zoals gezegd, ook handelsverkeer mogelijk van accijnsgoederen die reeds tot verbruik 
zijn uitgeslagen (veraccijnsde goederen). Als in een lidstaat veraccijnsde goederen in 
een andere lidstaat voor handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden, worden 
de accijnzen geheven in de lidstaat waar deze goederen voorhanden worden gehou-
den. Hiertoe wordt de accijns verschuldigd in die andere lidstaat door degene die de 
goederen voorhanden heeft825. Meer precies ontstaat die verschuldigdheid in die ande-
re lidstaat wanneer de goederen – nadat die in de lidstaat van herkomst zijn verac-
cijnsd – (1) in die andere lidstaat worden geleverd, (2) bestemd zijn om in die andere 
lidstaat te worden geleverd, of (3) in die andere lidstaat worden bestemd voor eigen 
gebruik door de onderneming of publiekrechtelijke organisatie826. De vijfde overwe-
ging van de considerans van de Accijnsrichtlijn luidt: ‘Overwegende dat elke levering, 
elk voorhanden hebben met het oog op de levering of elk gebruik voor een zelfstandig 
bedrijf dan wel voor een publiekrechtelijk orgaan, welke plaatsvindt in een andere 
lidstaat dan die van de uitslag tot verbruik, aanleiding geeft tot verschuldigdheid van 
de accijns in die andere lidstaat’. 

 
821.  Artikel 17 Accijnsrichtlijn. 
822.  Artikel 17 onderdelen a, b en e Accijnsrichtlijn. 
823.  Artikel 50d Wa. 
824.  Artikel 2a lid 2 en lid 3 Wa. Artikel 3a UB Accijns. 
825.  Artikel 7 lid 1 en lid 2 en artikel 9 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
826.  Artikel 7 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
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Deze bepaling is van toepassing als het vervoer van veraccijnsde goederen vanuit 
de lidstaat van herkomst naar het afleveradres plaatsvindt in opdracht van de afnemer 
en voor diens rekening en risico. Vindt echter het vervoer van veraccijnsde goederen 
vanuit de lidstaat van herkomst naar het afleveradres in de andere lidstaat plaats in 
opdracht van de verkoper en voor diens rekening en risico, dan is sprake van een ver-
koop op afstand827. 

De doorlevering aan derden in die andere lidstaat en het daadwerkelijke eigen ver-
bruik van accijnsgoederen door ondernemingen en publiekrechtelijke organisaties 
worden in de Nederlandse accijnswetgeving gelijkgesteld met voorhanden hebben 
(fictieve voorhandengehouden accijnsgoederen). Aldus is het begrip voorhanden heb-
ben in de Nederlandse accijnswetgeving uitgebreid met goederen die reeds zijn afge-
leverd828. Hiermee is het mogelijk de accijns ook nog te heffen in de situatie dat de 
goederen niet meer voorhanden zijn wanneer ze inmiddels zijn geleverd aan derden 
of voor eigen verbruik zijn aangewend. Onder het begrip eigen verbruik door de on-
derneming of publiekrechtelijke organisatie wordt verstaan: eigen verbruik in het 
kader van de onderneming of publiekrechtelijke organisatie, bijvoorbeeld huisbrand-
olie voor de verwarming van gebouwen. Het betreft hier reguliere handelskanalen. 
Maar naar de opvatting van staatssecretaris VAN AMELSVOORT (1992) gaat het te ver om 
voor geringe incidentele zakelijke aankopen in andere lidstaten dezelfde voorwaarden 
en verplichtingen op te leggen als voor het eigenlijke handelsverkeer in veraccijnsde 
goederen. Het gaat hier om incidentele aankopen door een directeur van een onder-
neming of publiekrechtelijk bestuurder ten behoeve van zakelijk verbruik van een 
beperkte hoeveelheid accijnsgoederen uit andere lidstaten, zoals een uit representa-
tiedoeleinden meegenomen doos sigaren of een paar flessen alcoholhoudende drank; 
hiertoe behoort ook de in brandstofreservoirs van bedrijfsautomobielen aanwezige 
brandstof829. 

Voorhanden hebben voor handelsdoeleinden in een andere lidstaat dan die waar de 
uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden kan ten eerste omvatten de levering van 
accijnsgoederen aan een bedrijf of een overheidsorganisatie als de overbrenging van 
accijnsgoederen naar het grondgebied van een andere lidstaat teneinde deze aldaar 
voor verkoop aan te bieden, zoals de verkoop door groothandelaren aan kleinhandela-
ren of restaurantbedrijven in een naburige lidstaat en de ambulante verkoop waarbij 
een buitenlandse verkoper zijn waren aanbiedt830. Het vervoer van veraccijnsde goede-
ren naar een bedrijf of publiekrechtelijk lichaam831 moet kunnen worden aangetoond 
met het VGD832. De ondernemer of het publiekrechtelijke lichaam stelt de fiscale auto-

 
827.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Art 2e Wa. 
828.  Artikel 7 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 2b lid 2 Wa. 
829.  Meer concreet is geen sprake van uitslag als dit zakelijk verbruik beperkt blijft tot ten hoogste 35 

liter bier, 30 liter wijn, tien liter tussenproducten, vijf liter overige alcoholhoudende producten, 400 
sigaretten, 200 sigaren betreft en/of één kilogram rooktabak en de in de brandstofreservoirs van 
bedrijfsautomobielen aanwezige brandstof. Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 26-27. 
Artikel 2b lid 3 Wa. Artikel 3b lid 1 UB Accijns. 

830.  Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
831.  Als bedoeld in artikel 2b lid 4 onderdeel a Wa. 
832.  Artikel 7 lid 4 en lid 5 Accijnsrichtlijn. Artikel 3b lid 2 UB Accijns. 
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riteit voorafgaand aan de verzending van de accijnsgoederen in kennis van de verzen-
ding van de accijnsgoederen en zekerheid voor de accijns die hij verschuldigd gaat 
worden. Deze vervoersvereisten gelden niet voor minerale oliën waarvoor geen tarief 
is vastgesteld, mits deze geen fictieve minerale oliën zijn833. Voor goederen die niet 
worden verkocht en terugkeren naar de lidstaat van herkomst bevat de Accijnsricht-
lijn geen voorschrift voor de wijze waarop het VGD moet worden gebruikt. 

De accijns wordt geheven van de onderneming of van de publiekrechtelijke organi-
satie die het accijnsgoed voorhanden heeft834. De accijns wordt verschuldigd op het 
tijdstip van de aanvang van het voorhanden hebben van het accijnsgoed in Neder-
land835. De verschuldigde accijns moet uiterlijk op de dag na de dag waarop het in 
Nederland voorhanden hebben van het desbetreffende accijnsgoed is aangevangen op 
aangifte worden voldaan836. 

4.7.14 Bewijsregeling handelsdoeleinden 

In geval van veraccijnsde goederen die in een andere lidstaat voor handelsdoeleinden 
voorhanden worden gehouden, wordt de accijns verschuldigd in de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de goederen zich bevinden, door degene die ze voorhanden 
heeft (bestemmingslandbeginsel)837. Daarnaast geldt, dat van goederen die particulie-
ren voor eigen persoonlijk verbruik hebben verkregen en door hen persoonlijk zijn 
vervoerd, de accijns wordt geheven in de lidstaat van verkrijging (internemarktbegin-
sel)838. 

Ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van deze regels wordt opgetreden tegen 
personen die dergelijke veraccijnsde goederen aankopen voor andere doeleinden dan 
eigen verbruik, derhalve voor handelsdoeleinden. Om vast te stellen of accijnsgoede-
ren voor handelsdoeleinden zijn bestemd, biedt de Accijnsrichtlijn een begin van een 
bewijsregeling. De toetspunten zijn de zakelijk status en de beweegredenen van dege-
ne die de goederen voorhanden heeft, de plaats waar deze goederen zich bevinden of, 
in voorkomend geval, de gebruikte wijze van vervoer, elk document betreffende deze 
goederen, de aard en de hoeveelheid van deze goederen, de indicatieve normhoeveel-
heden voor eigen verbruik839 en atypisch vervoer in geval van minerale oliën. De lid-
staten kunnen zelf een doortimmerde bewijsregeling in het leven roepen, waarvoor de 
Accijnsrichtlijn deze niet-limitatieve, indicatieve criteria bevat.  

 
833.  Artikel 3b lid 3 en lid 4 UB Accijns. 
834.  Artikel 51a onderdeel b Wa. 
835.  Artikel 52a onderdeel b Wa. 
836.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
837. Artikel 7 lid 1 en lid 2 en artikel 9 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
838. Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
839.  Ingevolge artikel 9 lid 2 Accijnsrichtlijn mogen deze indicatieve niveaus in ieder geval niet lager 

zijn dan 800 stuks sigaretten, 400 stuks cigarillo's, 200 stuks sigaren, 1 kilogram rooktabak, 10 liter 
gedistilleerde dranken, 20 liter intermediaire producten, 90 liter wijn en 110 liter bier.  
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4.7.15 Voorhanden hebben voor persoonlijk verbruik door particulieren 

De interne markt is de binnenlandse markt van de Gemeenschap. Voor de accijnshef-
fing behoort de binnengrenzenloze interne markt te betekenen dat voor accijnsgoede-
ren overal op de interne markt gelijke tarieven gelden en accijnsgoederen bijgevolg 
zonder dat tarieven aankoopbeslissingen beïnvloeden op iedere plaats op de interne 
markt kunnen worden aangekocht en de accijns ervan voldaan zonder dat de aange-
kochte goederen opnieuw op de plaats van bestemming elders op de interne markt 
nogmaals voor de accijnsheffing moeten worden aangegeven (internemarktbeginsel). 
Tariefsverschillen en de daarmee samenhangende administratievelastendruk en bin-
nengrensoverschrijdend fiscaal toerisme zijn onverenigbaar met het diepste wezen 
van een interne markt. Desondanks bestaat deze ongewenste drie-eenheid nog steeds 
en is sedert 1993 ondanks intelligente pogingen van de EC om te komen tot toenade-
ring van de tarieven op het gebied van de noodzakelijke tariefsharmonisatie vrijwel 
geen voortgang geboekt. Het internemarktbeginsel is dan ook nog altijd slechts weg-
gelegd voor particuliere natuurlijke personen die voor eigen persoonlijk gebruik bui-
ten hun woonlidstaat accijnsgoederen aankopen en deze goederen zelf vervoeren naar 
hun woonplaats. De accijns wordt dan uitsluitend geheven in de lidstaat van aankoop 
van die goederen840. Vrijstelling mag worden verleend voor bier, wijn en mousserende 
en niet-mousserende gegiste dranken welke door een particulier zelf voor eigen ge-
bruik zijn geproduceerd en door die particulier, de leden van zijn gezin of zijn gasten 
zonder handelsdoeleinden worden geconsumeerd841. De ratio van deze vrijstelling is 
de Europese particuliere ingezetene overeenkomst de internemarktgedachte de moge-
lijkheid te bieden in een lidstaat accijnsgoederen voor eigen verbruik aan te kopen of 
deze zonder formaliteiten zelf te produceren en zelf vervoeren naar de eigen lidstaat 
zonder aldaar opnieuw accijns te moeten betalen. Bijgevolg zijn alle andere transacties 
als transacties met handelsdoeleinden met toepassing van het bestemmings-
landbeginsel belast in de lidstaat van bestemming. De accijnsharmonisatie is nog lang 
niet geslaagd. De Accijnsrichtlijn maakt daarom, zoals gezegd, onderscheid tussen 
goederen die voorhanden worden gehouden voor handelsdoeleinden, voor het vervoer 
waarvan een AGD of een VGD noodzakelijk is, en goederen die voorhanden worden 
gehouden voor persoonlijk verbruik, waarvoor geen documenten zijn vereist842. 

Onder persoonlijk verbruik wordt verstaan: het voorhanden hebben van niet meer 
dan 800 stuks sigaretten, 400 stuks cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht van 
3 gram per stuk), 200 stuks sigaren, 1,0 kilogram rooktabak, 10 liter gedistilleerde 
dranken, 20 liter tussenproducten, 90 liter wijn (waarvan maximaal 60 liter mousse-
rende wijn) en 110 liter bier843. Voor energieproducten geldt in de eerste plaats de 

 
840.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 1 Wa. 
841. Artikel 6, artikel 10 en artikel 14 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
842.  Derde, vijfde, zesde en elfde overweging van de considerans Accijnsrichtlijn. HvJ EG 2 april 1998, 

nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man 
in Black Ltd., J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. (voorhanden hebben, 
lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 23-
24.  

843.  Artikel 9 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 3 Wa. Artikel 3a UR Accijns. 
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inhoud van de originele brandstoftank van een voertuig en voorts de normale klein-
handelsverpakkingen zoals een jerrycan of benzineblik of een passend reserveblik844. 

De hoeveelheidsgrenzen zijn dermate ruim vastgesteld dat zij, aldus staats-
secretaris VAN AMELSVOORT (1992), normaal gesproken niet zullen worden overschre-
den. De particulier die meer dan 800 sigaretten voorhanden heeft, kan het persoonlijk 
verbruik aantonen door bijvoorbeeld aannemelijk te maken dat hij een zware roker is. 
Wanneer iemand accijnsgoederen meebrengt als blijk van waardering voor het ver-
zorgen van zijn planten is het element van persoonlijk verbruik nog zo overheersend, 
dat aan heffing van accijns niet kan worden toegekomen. Van persoonlijk verbruik is 
ook sprake bij het immateriële genoegen dat iemand heeft die voor vrienden of ken-
nissen alcoholhoudende dranken meebrengt uit een andere lidstaat845. Van eigen ver-
bruik is geen sprake meer als het element van vrijgevigheid naar de achtergrond 
wordt gedrongen. 

Andere hoeveelheden dan deze waarvan in de lidstaat van bestemming de accijns 
niet is geheven worden geacht voor handelsdoeleinden voorhanden te worden gehou-
den846, tenzij het tegendeel wordt aangetoond847; een hoeveelheidscriterium met om-
kering van de bewijslast848. Deze laatste voorwaarde komt volgens een voorstel van de 
EC tot herziening van de Accijnsrichtlijn te vervallen849. Volgens dit voorstel is de ac-
cijnsheffing in de lidstaat van verkrijging eindheffing wanneer de aldaar door een 
particulier aangekochte accijnsgoederen in de lidstaat van bestemming door die parti-
culier zonder directe tegenprestatie aan een andere particulier worden gezonden, 
waarmee het vereiste van het persoonlijk vervoeren door de particulier van de ac-
cijnsgoederen komt te vervallen850. 

4.7.16 Alsnog gebleken commerciële bestemming 

De zevende overweging van de considerans van de Accijnsrichtlijn luidt: ‘Overwegen-
de dat de lidstaten met een aantal criteria rekening moeten houden teneinde te kun-
nen bepalen dat accijnsproducten niet voor eigen gebruik maar voor handelsdoelein-
den voorhanden worden gehouden’. Het uitgangspunt dat in geval van eigen verbruik 
de accijnsheffing plaatsvindt in de lidstaat van verkrijging, sluit niet uit dat bij een 
alsnog gebleken commerciële bestemming van de goederen vervolgens toch wegens 
voorhanden hebben accijns wordt geheven in de lidstaat van bestemming851. Met 
betrekking tot reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen wordt pas aan heffing in 

 
844.  Artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
845.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, blz. 5. 
846.  Artikel 9 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 2 Wa. 
847. Artikel 9 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
848.  Artikel 9 lid 2 en lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 3 Wa. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, 

blz. 7. 
849.  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG betreffende de alge-

mene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de contro-
les daarop, 6 april 2004, COM (2004)227. Kamerstukken II 2003-2004, 22 112, nr. 335, blz. 20-23. 

850.  Vgl. artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
851.  Op basis van artikel 7, artikel 9 of artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
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de lidstaat van bestemming of de lidstaat van aankomst van de goederen toegekomen, 
indien sprake is van voorhanden hebben van deze goederen voor handelsdoeleinden852 
of van verkoop op afstand853. Bij verkoop op afstand is de leveringsconditie franco huis 
of franco bedrijf. Het daaruit volgende vervoer van de goederen voor rekening en 
risico van de verkoper wordt als commerciële handeling beschouwd. Zoals blijkt uit de 
zevende overweging van de considerans van de richtlijn, moeten goederen die niet 
voor persoonlijk verbruik voorhanden worden gehouden, derhalve voor de toepassing 
van de Accijnsrichtlijn worden geacht voor handelsdoeleinden voorhanden te worden 
gehouden854. 

Van goederen voor persoonlijk verbruik is, zoals gezegd, de accijns verschuldigd in 
de lidstaat waar zij worden aangekocht, zonder dat voor het vervoer ervan naar een 
andere lidstaat een bepaald document is voorgeschreven. Op luchthavens en in zeeha-
vens kan in de meeste gevallen op eenvoudige wijze worden vastgesteld of een per-
soon een lidstaat binnenkomt vanuit een andere lidstaat of vanuit een derde land. In 
andere gevallen moet er in beginsel van worden uitgegaan dat de goederen uit een 
andere lidstaat zijn meegenomen of dat bij binnenkomst in een andere lidstaat uit een 
derde land reeds aan de verplichtingen is voldaan855. Ter voorkoming van dubbele 
accijnsheffing kan de accijns die in de lidstaat van herkomst is voldaan, worden geres-
titueerd856. Dubbele accijnsheffing is van tijdelijke aard en daarom door de gemeen-
schapswetgever aanvaard. Wordt niet voldaan aan de voorschriften van de accijnshef-
fing, dan kan permanente dubbele accijnsheffing optreden. 

4.7.17 The Man in Black 

De achtste overweging van de considerans van de Accijnsrichtlijn luidt: ‘Overwegende 
dat accijnsproducten die gekocht worden door een andere persoon dan een erkend 
entrepothouder, een geregistreerd of niet-geregistreerd bedrijf, en die door de verko-
per of voor diens rekening rechtstreeks of indirect worden verzonden of vervoerd, in 
de lidstaat van bestemming aan de accijns moeten worden onderworpen’. Van eigen 
verbruik door particulieren was geen sprake toen THE MAN IN BLACK die particulieren 
benaderde om bij hem, binnen de hoeveelheidsgrenzen, tabak en sigaretten te bestel-
len, die hij uit Luxemburg en Frankrijk betrok en via een beroepsgoederenvervoerder 
deed afleveren bij de particuliere kopers in het VK. Volgens het HvJ EG in het ar-
rest-THE MAN IN BLACK (1998) is geen sprake van eigen verbruik als de natuurlijke 
persoon de aangekochte accijnsgoederen niet persoonlijk zelf naar zijn eigen lidstaat 

 
852.  Als bedoeld in artikel 7 en artikel 9 Accijnsrichtlijn. 
853.  Als bedoeld in artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
854. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 29. 
855.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, blz. 19. 
856.  Artikel 7 lid 6, artikel 10 lid 4 en artikel 22 lid 4 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, 

The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd., J. 
Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar 
accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 42. 
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vervoert, maar dat laat doen door iemand anders (met handelsmotieven)857. Voor de 
toepassing van de Accijnsrichtlijn is die iemand dan partij bij een verkoop op af-
stand858, waardoor de accijns verschuldigd is in de lidstaat van bestemming en niet in 
de lidstaat van herkomst859. Aangezien de accijnstarieven in het VK beduidende hoger 
liggen dan in Frankrijk en Luxemburg, was het voordeel van de constructie van 
THE MAN IN BLACK daarmee geheel verdampt. Het voorhanden hebben van de wijn in de 
lidstaat van bestemming wordt dan aangemerkt als uitslag tot verbruik860. 

THE MAN IN BLACK had nog het Romeinsrechtelijke adagium qui facit per alium facit 
per se (een persoon die handelt door tussenkomst van een lasthebber, moet worden 
geacht zelf te hebben gehandeld) in stelling gebracht, maar het HvJ EG voelde er niets 
voor THE MAN IN BLACK daarin te volgen, omdat de communautaire rechtsorde voor de 
omschrijving van haar begrippen in beginsel niet aanknoopt bij een of meer nationale 
rechtsstelsels, dus ook niet bij het Romeinsrechtelijke, tenzij, zoals gezegd, zulks uit-
drukkelijk zou zijn bepaald, hetgeen in de regeling voor particulieren niet het geval 
is861. Zelfs als zouden alle lidstaten dit adagium gemeen hebben, dan nog is dit beginsel 
van verbintenissenrecht uit het Romeins recht niet noodzakelijkerwijs van toepassing 
in het belastingrecht, dat zo zijn eigen doelstellingen heeft. 

De accijns wordt verschuldigd op het tijdstip van de aanvang van het voorhanden 
hebben van het accijnsgoed862 en geheven van degene die het voorhanden heeft863. De 
verschuldigde accijns moet uiterlijk op de dag na de dag van aanvang van het voor-
handen hebben op aangifte worden voldaan864. 

4.7.18 Cercle des amis du vin 

De vraag is of sprake is van persoonlijk verbruik door de leden van een kring van wijn-
liefhebbers, ingeval zij voor zichzelf en voor de overige kringleden in een van de be-
faamde wijnproducerende lidstaten aldaar uitgeslagen en derhalve veraccijnsde wij-
nen voor hun rekening en risico door een transportondernemer over laat brengen naar 
de lidstaat waar de verenigingsleden wonen865. Een kring van ongeveer 70 particuliere 

 
857. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 

Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605, r.o. 33. 

858.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
859. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 

Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605, r.o. 49. 

860.  Artikel 2c lid 2 Wa. 
861.  HvJ EG 14 januari 1982, nr. 64/81, Nicolaus Corman & fils SA vs. Hauptzollamt Gronau (consump-

tie-ijs), Jur. 1982, blz. 13, r.o. 8. 
862.  Artikel 52a lid 1 onderdeel b Wa. 
863.  Artikel 51a onderdeel c Wa. 
864.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
865.  Hof ’s-Hertogenbosch 28 november 2002, nr. 98/05596, Infobulletin 2003/766 heeft beslist dat 

sprake is van persoonlijk verbruik. 
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wijnliefhebbers heeft op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico binnen de 
normhoeveelheden in Frankrijk 1.368 liter rode en witte wijn en 144 liter mousseren-
de wijn aangekocht en die door een derde, een Nederlands transportbedrijf, doen 
overbrengen van Frankrijk naar Nederland866. De kringleden hebben de wijn dus niet 
persoonlijk vanuit Frankrijk naar hun woonplaats overgebracht. In Nederland is de 
wijn onderling binnen de normhoeveelheden voor eigen verbruik onder de leden 
gedistribueerd. De kring van wijnliefhebbers streeft geen handelsdoeleinden na, en 
JOUSTRA, het vriendenkringlid dat het transport van de wijn regisseerde, verrichtte 
deze activiteit niet bedrijfsmatig of met winstoogmerk.  

In het arrest-THE MAN IN BLACK (1998) is beslist dat als het accijnsgoed niet door de 
natuurlijke persoon zelf, maar door een bedrijfsmatig handelend vertegenwoordiger 
wordt gekocht of vervoerd geen sprake is van persoonlijk verbruik, zodat zich verko-
pen op afstand voorzoen waardoor de goederen dan belast zijn in de lidstaat van be-
stemming867. Niet alleen was het vervoer van de accijnsgoederen verricht door een 
beroepsvervoerder, maar ook was de levering van de accijnsgoederen door de verko-
per voor rekening van de koper georganiseerd. In de JOUSTRA-zaak gaat het echter om 
een koper die niet bedrijfsmatig handelt en zelf het vervoer organiseert. Omdat het 
initiatief voor het vervoer niet is uitgegaan van de verkoper, maar van de particulier 
(JOUSTRA) die de accijnsgoederen heeft verkregen, is in deze zaak geen sprake van 
verkoop op afstand, zoals in de zaak-THE MAN IN BLACK, maar van aankoop op af-
stand868. 

Met betrekking tot de handelwijze van JOUSTRA heeft de Hoge Raad het HvJ EG pre-
judiciële vragen gesteld (2005) over de uitleg van het begrip commerciële doeleinden 
(handelsdoeleinden) om er zo achter te komen of JOUSTRA, die het vervoer van de wijn 
had geregisseerd, de wijn van zijn mede-kringleden al dan niet moet worden geacht 
voor handelsdoeleinden voorhanden te hebben gehad869. Gelijk in de kwestie-THE MAN 

IN BLACK is het ten aanzien van JOUSTRA ook de rechtsvraag of diens handelwijze onder 
de toepassing van het internemarktbeginsel kan vallen, zodat de wijnaccijns in Frank-
rijk en niet in Nederland verschuldigd is. 

 
866. Vgl. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. 

EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco 
Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), 
Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 48. 

867. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 
Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605, r.o. 33 en 37. 

868. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 49. 
HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 
Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605, r.o. 48-49. 

869.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. HR 7 januari 2005, nr. 39.536, LJN AQ0526, r.o. 5.3. Conclusie A-G Jacobs 
van 1 december 2005 voor HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, 
Jur. 2006, blz. I-11075, PB 19 maart 2005, nr. C 69/13. 
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Blijkens de vijfde overweging van de considerans van de Accijnsrichtlijn ‘dat over 
door particulieren voor eigen gebruik verkregen en door hen zelf vervoerde accijns-
produkten belasting moet worden geheven in de Lid-Staat van verkrijging’, heeft de 
gemeenschapswetgever beoogd de begrippen ‘particulieren’ en ‘eigen verbruik’ met 
zorg te definiëren en tegelijkertijd de werkingssfeer ervan te preciseren en af te bake-
nen van het verwerven en voorhanden hebben van accijnsgoederen voor handelsdoel-
einden. De Accijnsrichtlijn maakt duidelijke onderscheiden tussen transacties waarbij 
enkel particulieren betrokken kunnen zijn en transacties die wegens de tussenkomst 
van marktdeelnemers een commercieel karakter hebben. Artikel 8 en artikel 9, derde 
lid, van de Accijnsrichtlijn hebben het uitdrukkelijk over ‘particulieren’ en beklemto-
nen dat hun transacties een louter persoonlijk karakter hebben, en geen handels- of 
beroepskarakter, gelijk het onderscheid consumptieve en productieve bestedingen870. 

Volgens het HvJ EG in het JOUSTRA-arrest (2006) blijkt duidelijk uit de formulering 
‘door particulieren voor eigen behoefte verkregen’871, dat de accijnsgoederen bestemd 
moeten zijn voor eigen verbruik door de particulier die ze heeft verkregen, zodat ac-
cijnsgoederen die een particulier voor verbruik door andere particulieren heeft ver-
kregen zijn uitgesloten. Het voorhanden houden van deze laatste goederen kan niet 
worden geacht een strikt persoonlijk karakter te hebben voor de particulier die ze 
heeft verkregen872. Blijkens de gebruikte termen ‘door hen zelf vervoerde’873 is geen 
vervoer door anderen voor rekening van de particulier geoorloofd. Vereist is dat de 
particulier die de betrokken accijnsgoederen heeft verkregen, deze persoonlijk heeft 
vervoerd, dat wil zeggen dat de particulier, gelijk het AGD, de goederen begeleidt en 
vergezelt874. In een andere bepaling in de Accijnsrichtlijn die particulieren van han-
delsdoeleinden scheidt – de bepaling inzake het atypisch vervoer door particulieren 
van minerale oliën – wordt de formulering ‘door particulieren of voor hun rekening’875 
gebezigd, waarmee vervoer door anderen voor rekening van de particulier in gebrui-
kelijke kleinhandelsverpakkingen wel is toegestaan, doch welke niet van voor particu-
lieren ongebruikelijke (‘atypische’) omvang mag zijn876. Wat alcoholhoudende dranken 
en tabaksproduct betreft sluit het begrip particulier en het vereiste van het persoonlijk 
vervoeren de inschakeling van derden dus uit. Waar de gemeenschapswetgever in de 
Accijnsrichtlijn de mogelijkheid van tussenkomst van een derde voor ogen heeft ge-
staan, heeft hij dit uitdrukkelijk aangegeven door middel van een specifieke redac-
tie877. De particuliere wijnkoper moet zijn buitenlandse wijn dus persoonlijk zelf en 

 
870.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn en bij afleiding artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
871.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
872. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 35. 
873.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
874. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 37 

en 47. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. 
EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco 
Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), 
Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 33. 

875.  Als bedoeld in artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
876.  Zie voor atypische vervoersbewegingen de betreffende paragraaf verderop. 
877.  Zoals van artikel 9 lid 3 en artikel 10 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
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niet door een ander laten vervoeren, dat wil zeggen zélf met de goederen van de lid-
staat van aankoop naar de lidstaat van verbruik meereizen. 

De lidstaten moeten diverse criteria in aanmerking nemen om te bepalen of ac-
cijnsgoederen voor eigen verbruik door particulieren of voor handelsdoeleinden be-
stemd zijn, waaronder de hoeveelheid accijnsgoederen en de gebruikte vervoerswijze. 
Daarom heeft te gelden dat wanneer niet aan het vereiste van persoonlijk vervoer 
wordt voldaan of sprake is van atypisch vervoer, de vervoerde en voorhanden accijns-
goederen overeenkomstig het hiervoor besproken basisbeginsel geacht moeten wor-
den vervoerd en voorhanden te zijn voor handelsdoeleinden878. 

De hoeveelheden wijn die JOUSTRA Nederland binnenbracht gaan de eigen behoef-
ten van een particulier duidelijk te boven, waardoor geen sprake meer kan zijn van het 
vereiste strikt persoonlijke karakter, en moeten daarom als voor handelsdoeleinden 
worden beschouwd. De inschakeling van een beroepsgoederenvervoerder bevestigt 
dit niet-persoonlijke voorhanden houden. Zou het vereiste van het strikt persoonlijke 
karakter vervallen, dan dreigt fraudegevaar omdat voor het vervoer geen document is 
vereist879. Het HvJ EG beschouwt de door JOUSTRA ingeschakelde vervoersondernemer 
naar analogie van het arrest-THE MAN IN BLACK als een voor diens rekening tegen ver-
goeding handelende tussenpersoon die de wijnen van Frankrijk naar Nederland heeft 
overgebracht880. Nu geen sprake is van voorhanden hebben met strikt persoonlijk 
karakter en dientengevolge van voorhanden hebben voor handelsdoeleinden, be-
schouwt het HvJ EG JOUSTRA’s geen winst beogende activiteiten als economische acti-
viteiten gericht op de behoeften van een bedrijf dat op onafhankelijke wijze een eco-
nomische activiteit uitoefent, waarvan de intracommunautaire aankopen zijn belast in 
de lidstaat van vestiging ofwel bestemming881 en heeft JOUSTRA recht op restitutie van 
de op de wijnen drukkende Franse wijnaccijns882. Met zijn beslissing de JOUSTRA-zaak 
af te doen met toepassing van de regeling voor door ondernemers verkregen verac-
cijnsde goederen883 maakt het HvJ EG de specifiek geschreven regel voor gevallen 
waarin het strikt persoonlijk voorhanden hebben door particulieren niet kan worden 
vastgesteld884, tot een dode letter885. 

 
878.  Artikel 9 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
879. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, 

r.o. 43-44. 
880. Vgl. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. 

EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco 
Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), 
Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 52. 

881.  Artikel 7 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
882.  Artikel 7 lid 6 jo. artikel 22 derde lid Accijnsrichtlijn. 
883.  Artikel 7 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
884.  Artikel 9 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
885. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, 

r.o. 51-53. 
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4.7.19 Voorstel EC voorhanden hebben voor eigen verbruik 

Volgens een voorstel van de EC komt – hoegenaamd met uitzondering van tabaks-
producten – het vereiste te vervallen, dat de particulier de goederen in de lidstaat van 
herkomst zelf voor eigen persoonlijk verbruik heeft verkregen en deze zelf persoonlijk 
vervoert naar het land van bestemming886. Zo het voorstel door de Raad wordt aange-
nomen, wordt de Accijnsrichtlijn aangepast om te verduidelijken wanneer sprake is 
van handelsverkeer en wanneer van particulier verkeer. Voortaan mag dan het ver-
voer ook door een derde geschieden, mits dit vervoer geschiedt in opdracht van de 
particulier in de lidstaat van bestemming. De accijns blijft verschuldigd in de lidstaat 
van herkomst. In de JOUSTRA-zaak (2006) heeft de EC het standpunt ingenomen dat om 
het internemarktbeginsel veilig te stellen, de voorwaarde van persoonlijk verbruik 
niet aldus mag worden uitgelegd, dat de particulier noodzakelijkerwijs de accijnsgoe-
deren zelf moet vergezellen. De bedoeling van deze voorwaarde is immers enkel het 
strikt persoonlijke karakter van het voorhanden houden van accijnsgoederen te kun-
nen vaststellen. Wanneer een particulier zoals JOUSTRA het initiatief neemt om een 
derde met het vervoer van accijnsproducten te belasten en dat vervoer organiseert 
alsof hij daar zelf voor instaat, kan het strikt persoonlijke karakter van het voorhanden 
houden van de producten evenzeer worden nagegaan. De JOUSTRA-zaak (2006) ver-
schilt daarmee van de casus die tot het arrest-THE MAN IN BLACK (1998) aanleiding 
heeft gegeven. Bij misbruik kunnen de lidstaten bovendien weigeren het interne-
marktbeginsel toe te passen887. De EC benadrukt dat restrictieve uitleg van het vereiste 
van persoonlijk verbruik voor de burger een achteruitgang zou betekenen vergeleken 
met de situatie van vóór de inwerkingtreding van de Accijnsrichtlijn, omdat volgens 
het toentertijd vigerende accijnsregime persoonlijke goederen die in het kader van 
een verhuizing naar een andere lidstaat werden overgebracht en kleine verzendingen 
tussen particulieren waren vrijgesteld in de lidstaat van invoer. Volgens de A-G JACOBS 
(2005) in zijn conclusie voor de JOUSTRA-zaak moet in elke zinnige uitleg ook het delen 
met familie of vrienden en het geven van persoonlijke geschenken vallen888. Het 
HvJ EG erkent dat de Accijnsrichtlijn op dit punt een leemte bevat, maar dat die alleen 
kan worden verholpen met een EC-voorstel aan de Raad889. 

Een stevige kanttekening bij het EC-voorstel is op zijn plaats. Het voorstel kan al-
leen de goede werking van de interne markt bevorderen wanneer tegelijkertijd de 
tarieven worden geharmoniseerd. Het voorstel biedt ruimte voor grootschalig se-
mi-ondernemingsgewijs ontgaan van accijns door personen die, met gebruikmaking 
van de nog altijd bestaande tariefsverschillen tussen de lidstaten, naar analogie van de 
formule van THE MAN IN BLACK, in opdracht, op naam en voor rekening van particulie-
ren accijnsgoederen aankopen en deze vervoeren naar de lidstaten waar die particu-

 
886.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004. Kamerstukken II 

2003-2004, 22 112, nr. 335, blz. 20-23. 
887. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 38. 
888.  Conclusie A-G Jacobs van 1 december 2005 voor HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecre-

taris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 64. 
889. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 46. 
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lieren wonen890. Vooral dreigt de goede werking van de interne markt te worden ge-
frustreerd door concurrentievervalsende grensoverschrijdende aankopen door parti-
culieren in lidstaten met een nultarief of een bijna-nultarief op wijnen. De versoepe-
ling vervalst de mededinging en werkt dus a-neutraal en contraproductief aan het 
streven naar verdere harmonisatie van accijnstarieven891. Maar bedacht moet worden 
dat de EC wel eens het omgekeerde voor ogen zou kunnen staan door met haar voor-
stel als verborgen agenda de lidstaten juist tot een verdergaande stap op weg naar de 
voor de goede werking van de interne markt zeer noodzakelijke accijnstariefharmo-
nisatie te willen prikkelen. 

4.7.20 Atypische wijze verkrijging energieproducten 

Ook voor energieproducten geldt, dat particulieren voor eigen verbruik ener-
gieproducten kunnen aankopen en deze zelf meenemen naar hun woonplaats in een 
andere lidstaat, zonder dat in die andere lidstaat (opnieuw) accijns wordt geheven. 
Wanneer dit gebeurt in normale kleinhandelsverpakkingen, zoals een jerrycan of 
benzineblik, of in de brandstoftank van een voertuig, is dit geen probleem en wordt in 
de lidstaat van verbruik geen accijns meer geheven. Om te voorkomen dat particulie-
ren grootschaliger energieproducten rechtstreeks in andere lidstaten gaan kopen, 
kunnen de lidstaten energieproducten waarvan in de lidstaat van verkrijging de ac-
cijns al is geheven en welke op een zogenoemde atypische (= ongebruikelijke, onge-
wone) wijze worden vervoerd door particulieren of door derden voor rekening van 
particulieren, eveneens belasten. 

Een atypische wijze van vervoer is het vervoer van brandstoffen anders dan in de 
normale brandstoftank van voertuigen, in een jerrycan, passend reserveblik of ander 
draagbaar reservoir, alsmede het vervoer van vloeibare verwarmingsproducten anders 
dan in tankwagens die voor rekening van bedrijven worden gebruikt dan wel anders-
zins op ongebruikelijke of ongewone wijze892. Elk vervoer van vloeibare verwarmings-
producten anders dan in een tankwagen moet worden aangemerkt als atypisch ver-
voer. Het vervoer door een particulier van huisbrandolie in een zogeheten IBC-
container (Intermediate Bulk Container, die op zich goedgekeurd kunnen zijn voor be-
drijfsmatig vervoer van gevaarlijke stoffen, waaronder vloeistoffen) in de laadruimte 
van een bestelwagen, is vervoer dat de gebruikelijke hoeveelheden voor particulier 
verbruik ver te boven gaat en derhalve atypisch voor particulieren. Vervoer van huis-
brandolie door een particulier die geen gebruik maakt van een tankwagen, doch van 
een gewone bestelwagen is een vorm van atypisch vervoer. Hieraan doet, aldus het 
HvJ EG in het GRANBERG-arrest (2007) niet af dat de huisbrandolie door GRANBERG werd 

 
890. Vgl. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. 

EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco 
Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), 
Jur. 1998, blz. I-1605. 

891.  Vgl. Kamerstukken II 2003-2004, 22 112, nr. 335, blz. 22-23. 
892.  De staatssecretaris is blijven vasthouden aan de uitdrukking ‘atypisch’ ondanks geducht verzet 

tegen die term vanuit de Tweede Kamer. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 8, blz. 20-21. 
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vervoerd in drie IBC-containers893. De Accijnsrichtlijn verzet zich overigens niet tegen 
een voorschrift van de lidstaat van bestemming waarbij degene die minerale oliën 
atypisch vervoert een zekerheid moet stellen om de betaling van de accijns te waar-
borgen en in het bezit moet zijn van een VGD en van een document waaruit blijkt dat 
deze zekerheid gesteld is. 

Volgens het HvJ EG in het SCHOONBROODT-arrest (1998) leidt het inbouwen van een 
extra brandstoftank in de particuliere personenauto tot atypisch vervoer van energie-
producten894. Wat vloeibare verwarmingsbrandstoffen betreft, is atypisch de verkrij-
ging door middel van vervoer anders dan in tankwagens die voor rekening van een 
ondernemer worden gebruikt895. Hieronder valt ook de particulier die voor eigen reke-
ning een tankauto met huisbrandolie uit een andere lidstaat laat voorrijden. Komt 
overigens diezelfde tankauto voor rekening van de verkoper voorrijden, dan is sprake 
van een afstandsverkoop van een accijnsgoed vanuit een andere lidstaat naar Neder-
land, een levering die als uitslag wordt aangemerkt896. Het criterium ‘atypisch vervoer’, 
dat, zoals gezegd, particulier verbruik van handelsdoeleinden scheidt door gebruike-
lijke kleinhandelsverpakkingen en hoeveelheden die niet van voor particulieren onge-
bruikelijke (‘atypische’) omvang mogen zijn, omvat in de praktijk sterk beperkende 
factoren: de kansen op lekkage, ontploffingsgevaar, opslagproblemen, aansprakelijk-
heid, het relatief beperkte heffingsbelang en het perspectief van de dubbele accijns-
druk bij het tegen de olielamp lopen897. De ratio van deze bepaling is dat deze de lid-
staten de mogelijkheid geeft fiscale maatregelen te nemen die leiden tot een algemeen 
verbod op het vervoer van minerale oliën met andere vervoermiddelen en kleinver-
pakkingshoeveelheden dan die welke daarvoor uitdrukkelijk zijn erkend. Elk toegela-
ten vervoer, dat wil zeggen vervoer voor handelsdoeleinden door een handelaar, is in 
de lidstaat van bestemming belast, en elke atypische wijze van vervoer, is onvermin-
derd de toepassing van andere maatregelen op het gebied van de veiligheid van het 
vervoer, eveneens in de lidstaat van bestemming belast. Met deze bepaling hebben de 
lidstaten, als gevolg van de nog altijd bestaande accijnstariefsverschillen een instru-
ment in handen om minerale oliën uit te sluiten van de toepassing van het fundamen-
tele internemarktbeginsel898. Terecht is de EC (2004) in haar verslag aan de Raad van 
mening, dat geen maatregelen mogen worden gehandhaafd die afwijken van het al-
gemene beginsel van het vrije verkeer van goederen door particulieren. Een bepaling 
die afwijkt van het internemarktbeginsel zal ook geen aanvaardbare oplossing kunnen 

 
893.  HvJ EG 15 november 2007, nr. C-330/05, Strafzaak tegen Per Fredrik Lennart Granberg, te Tavelsjö, 

r.o. 37 en 40. 
894.  HvJ EG 3 december 1998, nr. C-247/97, Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt en Transports 

A.M. Schoonbroodt SPRL vs. België, Jur. 1998, blz. I-8095, r.o. 29. 
895. Artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 2d lid 2 Wa. HvJ EG 27 november 2003, nr. C-185/00, EC en 

Zweden vs. Finland, Jur. 2003, blz. I-14189. 
896.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2e lid 1 

Wa. 
897.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, blz. 5-6. 
898.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
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brengen voor het probleem van de veiligheid van het vervoer van minerale oliën door 
particulieren899. 

Wanneer accijnsgoederen, zoals alcoholhoudende dranken, tabak en sigaretten, 
voor eigen gebruik worden gekocht in de lidstaat van herkomst en vervolgens naar de 
lidstaat van bestemming worden gebracht naar de particuliere koper door een per-
soon die daarvoor een commissie ontvangt, die tevoren in de lidstaat van bestemming 
particuliere afnemers heeft benaderd en het vervoer van de goederen organiseert, is 
de accijns verschuldigd in de lidstaat van bestemming900. Het zal particulieren relatief 
veel inspanningen kosten om op atypische wijze energieproducten van de ene lidstaat 
naar de andere lidstaat te vervoeren. De verkrijging door een natuurlijke persoon van 
veraccijnsde energieproducten uit een andere lidstaat die op atypische wijze door 
particulieren of door derden voor rekening van die particulieren worden vervoerd, is 
belast in de lidstaat van bestemming901. 

De accijns wordt geheven van degene voor wiens rekening de energieproducten 
worden vervoerd dan wel van degene die de energieproducten verkrijgt902. De accijns 
wordt verschuldigd op het tijdstip van aanvang van het voorhanden hebben van het 
accijnsgoed in de lidstaat van bestemming dan wel op het tijdstip van de verkrijging 
van het accijnsgoed903. De verschuldigde accijns moet uiterlijk op de dag na de aan-
vang van het voorhanden hebben in de lidstaat van bestemming dan wel de verkrij-
ging van het desbetreffende accijnsgoed op aangifte worden voldaan904. 

4.7.21 Vervaardigen buiten belastingentrepot 

De lidstaten stellen met inachtneming van de bepalingen van de Accijnsrichtlijn zelf 
voorschriften inzake de productie (vervaardiging), be- en verwerking en het voorhan-
den hebben van accijnsgoederen vast. Het is verboden een accijnsgoed te produceren 
ofwel vervaardigen buiten een belastingentrepot905. Bij overtreding van dit verbod is 
per definitie sprake van uitslag906. Het begrip vervaardigen is gedefinieerd als elk han-
delen waarbij of waardoor een accijnsgoed ontstaat of de samenstelling van een ac-
cijnsgoed wordt gewijzigd907. Het verbod een accijnsgoed te vervaardigen buiten een 
belastingentrepot is niet van toepassing als de vervaardiging plaatsvindt overeenkom-
stig de wettelijke bepalingen van de Douanewet (DW)908 of een van de uitzonderings-

 
899.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 29.  
900. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 

Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605. 

901.  Artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
902.  Artikel 51a onderdeel d Wa. 
903.  Artikel 52a lid 1 onderdeel c Wa. 
904.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
905.  Artikel 11 Accijnsrichtlijn. Artikel 5 lid 1 onderdeel a Wa. 
906.  Artikel 6 lid 1 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Artikel 2f Wa. 
907.  Artikel 1a lid 1 onderdeel b Wa. 
908.  Als bedoeld in artikel 2 lid 2 onderdeel a DW. 
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bepalingen van toepassing is909. Zoals gezegd, verloopt de heffing en de invoering 
eveneens naar het nationaal recht van de lidstaten. In Nederland wordt de accijns 
geheven van degene die het accijnsgoed vervaardigt910. De accijns wordt verschuldigd 
op het tijdstip van de vervaardiging van het accijnsgoed in Nederland911. Uiterlijk op de 
dag daarna moet de accijns op aangifte worden voldaan912. 

Als een accijnsgoed door twee of meer personen wordt vervaardigd, rust op ieder 
van hen – afzonderlijk of gezamenlijk – de plicht aangifte te doen. Aan die plicht is 
voldaan, zodra een van hen de vereiste aangifte heeft gedaan. Wanneer het doen van 
aangifte achterwege is gebleven, verzetten zich de wettelijke bepalingen noch enig 
rechtsbeginsel ertegen dat op dezelfde dag aan elk van degenen die het accijnsgoed 
hebben vervaardigd, naheffingsaanslagen voor het volle bedrag van de accijns worden 
opgelegd. Zo’n naheffingsaanslag kan niet worden opgelegd aan personen die slechts 
ondergeschikte hulpwerkzaamheden hebben uitgevoerd, zoals het vullen van flessen, 
vaten of andere verpakkingsmiddelen of het vervoeren van de vervaardigde accijns-
goederen913. Invoer, doorvervoer en verkoop van illegale sigaretten zijn geen onderge-
schikte hulpwerkzaamheden914, evenmin als het mengen van alcohol, water en essen-
ces, waardoor jenever ontstaat en daarmee de samenstelling van een accijnsgoed is 
gewijzigd, zodat een accijnsgoed is vervaardigd915. 

4.7.22 Voorhanden hebben voor handelsdoeleinden 

De Accijnsrichtlijn bepaalt dat de verschuldigdheid van accijns ontstaat zodra de goe-
deren in het vrije verkeer worden gebracht. Als uitslag tot verbruik van communautai-
re accijnsgoederen wordt beschouwd iedere vorm van onttrekking, ook op onregelma-
tige wijze, aan een schorsingsregeling, iedere vervaardiging, ook op onregelmatige 
wijze, van deze goederen buiten een schorsingsregeling en elke invoer, ook op onre-
gelmatige wijze, van deze goederen, wanneer deze niet onder een schorsingsregeling 
worden geplaatst, alsmede de vervaardiging van accijnsgoederen buiten de schor-
singsregeling916. Door dergelijke onttrekkingen gelijk te stellen met uitslag tot ver-
bruik, heeft de gemeenschapswetgever duidelijk gemaakt dat alle vervaardiging, be- 
en verwerking, voorhanden hebben of verkeer buiten een schorsingsregeling, leidt tot 
verschuldigdheid van de accijns. Wanneer is aangetoond, dat een accijnsgoed aan een 

 
909.  Als bedoeld in artikel 5 lid 3 Wa. 
910.  Artikel 51a onderdeel f Wa. 
911.  Artikel 52a onderdeel d Wa. 
912.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
913.  HR 12 april 2002 en 24 augustus 1999, nr. 34.164 (Van de Water), BNB 2002/226 en BNB 1999/383c, 

FED 2002/241. HR 12 april 2002, nr. 34.161, FED 2002/239, BNB 2002/227. HR 12 april 2002, nr. 
34.162, FED 2002/240, BNB 2002/228. Hof Amsterdam 2 december 2002, nr. 02/2840, LJN AF2769, 
r.o. 5.3.1, voortzetting van HR 12 april 2002, nr. 34.162, BNB 2002/228. 

914.  Hof Arnhem 9 april 2002, nr. 00/01504, AE 2651. 
915.  Hof Amsterdam 2 december 2002, nr. 02/02840, LJN AF2769, r.o. 5.3.2, voortzetting van HR 12 april 

2002, nr. 34.162, BNB 2002/228. 
916. Artikel 6 lid 1 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecreta-

ris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 35. 
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schorsingsregeling is onttrokken zonder dat de accijns is voldaan, staat vast dat het 
voorhanden hebben ervan gelijk staat aan uitslag tot verbruik en dat de accijns ver-
schuldigd is geworden. Het enkele voorhanden hebben van accijnsgoederen die niet 
overeenkomstig de voorschriften van de accijnswetgeving in de heffing zijn betrok-
ken, wordt aangemerkt als uitslag tot verbruik917. Evenzo wordt iedere onregelma-
tigheid of overtreding in een lidstaat tijdens het intracommunautaire vervoer onder 
schorsing van de accijns begaan, aangemerkt als het onttrekken van accijnsgoederen 
aan de schorsingsregeling. Daartoe dient tevens en uitdrukkelijk vast te staan dat de 
belanghebbende op het moment waarop hij de goederen voorhanden kreeg, wist of 
redelijkerwijs kon weten dat de leverancier zijn verplichting de accijns op aangifte te 
voldoen of te laten voldoen niet zou nakomen ofwel dat de voorhandenhebber wist of 
redelijkerwijs kon weten dat zijn accijnsgoederen ten onrechte nog niet in de heffing 
van accijns zijn betrokken918. Aldus kunnen personen die welbewust profiteren van 
door anderen verrichte frauduleuze handelingen met betrekking tot accijnsgoederen 
(de voorhandenhebbers) in de heffing van accijns worden betrokken919. Dit voorhan-
den hebben is ook nog eens verboden920. De overtreder van dit verbod kan worden 
bestraft met een geldboete, of, bij opzet, met gevangenisstraf921. Een eventuele straf-
rechtelijke vervolging voor accijnsfraude is niet van belang voor de vaststelling van 
het belastbaar feit voorhanden hebben en het naheffen van de ter zake daarvan ver-
schuldigde accijns, omdat de belastingrechter de hem ter beschikking staande be-
wijsmiddelen zelfstandig dient te waarderen922. 

Het begrip voorhanden hebben is in de Accijnsrichtlijn niet gedefinieerd. Het houdt 
nauw verband met het wel gedefinieerde begrip vervaardiging. Van voorhanden heb-
ben van accijnsgoederen is sprake: 

 
917.  Artikel 6 lid 1 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Artikel 2f Wa. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van 

de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 42. HR 12 april 2002 en 
24 augustus 1999, nr. 34.164 (Van de Water), BNB 2002/226 en BNB 1999/383c. 

918. Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 2f tweede gedeelte ‘dat niet overeenkomstig de bepalingen 
van deze wet in de heffing is betrokken’ Wa. Artikel 2f Wa is de voortzetting van artikel 87 lid 1 Wa 
(tekst 1992). Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de wetgever met die bepaling een beperktere of 
juist ruimere mogelijkheid tot heffing bij een afnemer voor ogen stond dan voortvloeide uit artikel 
87 lid 1 Wa (tekst 1992). Artikel 80 Wa. Artikel 34 UB Accijns. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, 
nr. 3, blz. 29. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 42-43. Stb. 1992, 712, blz. 22. Ingevolge 
artikel 54 UR Accijns kan de herkomst van goederen worden aangetoond met een factuur of een 
vervoersbescheid. HR 8 oktober 2004, nr. 38.481, LJN AN4672, BNB 2005/23, r.o. 3.4.2 en 3.4.3. HR 
6 juni 2003, nr. 35.372, BNB 2003/315, r.o. 3.3.2. HR 13 juni 2003, nr. 36.388, LJN AF0332, r.o. 3.3.3. 
HR 13 juni 2003, nr. 37.223, LJN AF0380, r.o. 3.3.3. Hof Amsterdam 7 december 2004, nr. 00/90144, 
LJN AR7814, r.o. 6.1.3. 

919.  Conform de wetsgeschiedenis van de voorganger van artikel 2f Wa, artikel 121 AWDA: Kamerstuk-
ken II 1957-1958, 5005, nr. 3, blz. 34. In de MvT is artikel 121 AWDA nog genummerd als artikel 
119 AWDA. 

920.  Artikel 20 Accijnsrichtlijn. Artikel 5 aanhef en onderdeel b Wa. 
921.  Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 97 Wa. Zie voor een voorbeeld: Hof Amsterdam 15 juli 2002, 

nr. 98/2569, LJN AE6643. 
922.  HR 19 juni 1996, nr. 31.079, BNB 1996/286. HR 10 maart 1999, nr. 33.840, BNB 1999/209. Hof 

’s-Hertogenbosch 13 november 2003, nr. 99/01646, LJN AO2337. 
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1. wanneer accijnsgoederen onder schorsing van accijns binnen het stelsel van on-
derling verbonden belastingentrepots worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt, 
vervoerd of zijn opgeslagen (voorhanden hebben van onveraccijnsde accijnsgoede-
ren); 

2. wanneer accijnsgoederen worden verkregen die in een andere lidstaat al tot ver-
bruik zijn uitgeslagen (voorhanden hebben van veraccijnsde accijnsgoederen). Ac-
cijnsgoederen die zijn bestemd voor verbruik in een andere lidstaat dan in die 
waar zij zijn uitgeslagen, moeten immers overeenkomstig het bestemmingsland-
beginsel worden veraccijnsd in de lidstaat waar zij in de verbruiksfeer worden ge-
bracht923. Hiervan is sprake bij het alsnog – anders dan vanuit een belastingentre-
pot – overbrengen van accijnsgoederen naar een andere lidstaat dan waar zij tot 
verbruik zijn uitgeslagen of in geval van verkopen op afstand. Voor minerale oliën 
geldt dat zij moeten worden veraccijnsd in de lidstaat van bestemming, niet in de 
lidstaat waar zij in de verbruiksfeer worden gebracht924; 

3. wanneer accijnsgoederen worden verkregen die niet overeenkomstig de voor-
schriften van de accijnswetgeving in de heffing zijn betrokken en de verkrijger 
weet of redelijkerwijs kan weten dat de leverancier zijn verplichting de accijns op 
aangifte te voldoen of te laten voldoen niet zou nakomen ofwel dat de voorhan-
denhebber wist of redelijkerwijs kon weten dat zijn accijnsgoederen ten onrechte 
nog niet in de heffing van accijns zijn betrokken925 (voorhanden hebben van op on-
regelmatige wijze in het vrije verkeer gebrachte accijnsgoederen). 

 
Er zijn stellig situaties van enkel voorhanden hebben die niet als uitslag tot verbruik 
kunnen worden aangemerkt en dus niet tot verschuldigdheid van de accijns kunnen 
leiden, maar het gaat dan steeds om gevallen waarin accijnsgoederen voorhanden 
worden gehouden binnen het gesloten en verzegelde circuit dat de schorsingsregeling 
is. Volgens de in de richtlijn gegeven definitie van erkend entrepothouder is dit name-
lijk de persoon die gemachtigd is om accijnsgoederen onder schorsing van accijns in 
een belastingentrepot te produceren, te verwerken, voorhanden te hebben, te ontvan-
gen en te verzenden926. Bij de definitie van belastingentrepot wordt gesproken van 
iedere plaats waar de erkende entrepothouder accijnsproducten onder schorsing van 
accijns voorhanden heeft927, zodat dit de enige ruimte is waar, wanneer de accijns niet 
voldaan is, het voorhanden hebben van accijnsgoederen kan plaatsvinden928. Ten slotte 
wordt de schorsingsregeling gedefinieerd als de belastingregeling die geldt voor de 
productie, de verwerking, het voorhanden hebben en het verkeer van producten onder 
schorsing van accijns.  

 
923.  Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 2b Wa. 
924.  Artikel 8bis Structuurrichtlijn minerale oliën (vervallen); thans: artikel 24 Richtlijn energiebelas-

tingen. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 
2004, blz. I-7905, r.o. 35. 

925.  Artikel 6 lid 1 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Artikel 2f Wa. 
926. Artikel 4 onderdeel a Accijnsrichtlijn. 
927. Artikel 4 onderdeel b Accijnsrichtlijn. 
928. Artikel 11 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
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Voorhanden hebben is geen belastbaar feit voor de omzetbelasting. Wanneer spra-
ke is van een samenwerkingsverband bij de handel in sigaretten prevaleert voor de 
heffing van de omzetbelasting het ondernemerschap van het samenwerkingsverband, 
zulks in tegenstelling tot bij de heffing van de accijns, waarbij, zoals gezegd, ieder van 
de deelnemers aan de handel in de heffing wordt betrokken929. De accijns wordt ver-
schuldigd op het tijdstip van de aanvang van het voorhanden hebben van het accijns-
goed930. Uiterlijk op de dag daarna moet de accijns op aangifte worden voldaan931. De 
belanghebbende die niet alleen regelmatig onveraccijnsde sigaretten voorhanden had, 
maar deze tevens kocht en verkocht, heeft deze voor de omzetbelasting als onderne-
mer geleverd932, waardoor hij omzetbelasting verschuldigd is geworden933. Deze be-
langhebbende is dus zowel accijns als omzetbelasting verschuldigd. Omzetbelasting is 
alleen verschuldigd als zich een belastbaar feit voordoet934. Bij de heffing van omzetbe-
lasting bij tabaksproducten dient aldus de Hoge Raad telkens te worden bezien of 
sprake is van invoer, levering of een intracommunautaire levering, ofwel of de belang-
hebbende de sigaretten in Nederland heeft verhandeld en als ondernemer heeft gele-
verd935. Deze belastbare feiten voor de heffing van omzetbelasting op tabaksproducten 
staan geheel los van het belastbare feit van het voorhanden hebben van tabaksproduc-
ten voor de heffing van de tabaksaccijns936. 

De drie varianten van voorhanden hebben worden hierna behandeld.  

4.7.23 Onregelmatig voorhanden hebben 

Wanneer accijnsgoederen buiten het gesloten circuit van belastingentrepots, en dus 
buiten de schorsingsregeling937 worden aangetroffen, worden deze geacht ooit buiten 
de schorsingsregeling om te zijn ingevoerd of vervaardigd of onregelmatig aan de 
schorsingsregeling onttrokken, en derhalve tot verbruik uitgeslagen938. De accijns is 
verschuldigd door een ieder die de goederen voorhanden heeft of verbruikt binnen de 
onderneming of publiekrechtelijke lichaam939. Het enkele voorhanden hebben van een 
accijnsgoed vormt uitslag tot verbruik, wanneer van dat goed nog geen accijns is vol-
daan overeenkomstig de geldende communautaire bepalingen en nationale wetge-
ving940. 

 
929.  HR 5 januari 1983, nr. 20.808, BNB 1983/76. Hof Arnhem 15 januari 2003, nr. 00/02124, LJN AF4601. 
930.  Artikel 52a onderdeel d Wa. 
931.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
932.  Als bedoeld in artikel 3 Wet OB 1968. 
933.  Artikel 28 Wet OB 1968. 
934.  Als bedoeld in artikel 1 en 28 Wet OB 1968. 
935.  HR 29 maart 2000, nr. 34.699, BNB 2000/342 en V-N 2000/18.21. 
936.  HR 9 januari 2004, nr. 38.595, V-N 2004/7.20, FED 2004/37, BNB 2004/126. HR 14 november 2003, 

nr. 38.605, V-N 2003/58.5, FED 2003/614, BNB 2004/49. 
937. Artikel 4 onderdeel b en onderdeel c, artikel 11 lid 2, artikel 12 en artikel 15 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
938. Artikel 6 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
939. Artikel 7 lid 3 Accijnsrichtlijn. Overweging 4 considerans Accijnsrichtlijn. 
940. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, 

BNB 2001/204, r.o. 41-42. 
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Wanneer tijdens het overbrengen van accijnsgoederen een onregelmatigheid of een 
overtreding is vastgesteld waardoor accijns verschuldigd wordt, moet de accijns wor-
den voldaan in de lidstaat waar de onregelmatigheid of de overtreding is begaan941, en 
wel door de natuurlijke of rechtspersoon die zekerheid heeft gesteld voor de betaling 
van de accijns942, zulks onverminderd het instellen van strafvorderingen. Wanneer de 
accijns wordt ingevorderd in een andere lidstaat dan die van vertrek, stelt de lidstaat 
die de invordering verricht, de fiscale autoriteit van de lidstaat van vertrek daarvan in 
kennis943. 

Onder het begrip ‘onregelmatigheid of overtreding‘ moet worden verstaan: 
1. onregelmatigheden of overtredingen met betrekking tot het gebruik van het AGD; 

en 
2. iedere afwijking tussen de gegevens vermeld in het AGD en de feitelijke toestand 

tijdens of bij beëindiging van de schorsingsregeling die als een onregelmatigheid 
of overtreding moet worden beschouwd. 

 
Bij het belastbare feit van de ‘onregelmatigheid of overtreding met betrekking tot 
accijnsgoederen’ kan worden gedacht aan situaties waarin accijnsgoederen vanuit een 
belastingentrepot naar een ander belastingentrepot worden overgebracht en bij aan-
komst blijkt dat de goederen niet of slechts gedeeltelijk op de bestemde plaats zijn 
aangekomen of aan situaties waarin het AGD niet voor zuivering naar de afzender 
wordt teruggezonden944. 

De accijnsschuld ontstaat ter zake van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, 
aan een schorsingsregeling945 dan wel ter zake van tekorten946. De lidstaat waar deze 
accijnsschuld ontstaat is de lidstaat waar de onregelmatigheid of de overtreding is 
begaan947. Wanneer accijnsgoederen niet op de plaats van bestemming aankomen en 
niet kan worden vastgesteld waar de overtreding of de onregelmatigheid is begaan, 
wordt deze overtreding of onregelmatigheid geacht te zijn begaan in de lidstaat van 
vertrek948, zulks onverminderd de richtlijnbepalingen omtrent de verschuldigdheid949. 
Doorgaans krijgt de afzender kennis van een overtreding of onregelmatigheid, wan-
neer het gecertificeerde exemplaar van het AGD hem door het douanekantoor van 
uitgang uit de Gemeenschap niet wordt teruggestuurd950. Wanneer geen zuivering 
plaatsvindt, moet de afzender de fiscale autoriteit van zijn lidstaat daarvan in kennis 
stellen951. 

 
941.  Artikel 20 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
942. Als bedoeld 15 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
943. Artikel 20 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
944.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 39. Par. 21.1 LA 1997. 
945.  Artikel 6 lid 1 tweede volzin aanhef en onderdeel a Accijnsrichtlijn. 
946.  Artikel 6 lid 1 eerste volzin aanhef jo. artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
947.  Artikel 20 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
948.  Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
949. Als bedoeld in artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
950. Als bedoeld in artikel 19 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
951. Artikel 19 lid 5 Accijnsrichtlijn. 
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Nu de nationale fiscale autoriteiten ervoor moeten zorgen dat de belastingschuld, 
zodra de accijns verschuldigd wordt, daadwerkelijk wordt ingevorderd952, is het doel 
van de regeling in de Accijnsrichtlijn inzake onregelmatigheden en overtredingen953 
met name om te bepalen welke lidstaat bevoegd is voor de invordering van de accijns 
op de producten wanneer tijdens het verkeer een overtreding of een onregelmatigheid 
is begaan. 

De lidstaat van vertrek vordert de accijns in tegen het op de datum van verzending 
van de accijnsgoederen geldende tarief, tenzij binnen een termijn van vier maanden 
vanaf de datum van verzending van de goederen, naar genoegen van de bevoegde 
autoriteit wordt aangetoond dat de handeling regelmatig was of op welke plaats de 
overtreding of de onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan954. Met de viermaan-
dentermijn wordt beoogd de afzender of in voorkomend geval degene die zekerheid 
voor de betaling van de accijns heeft gesteld een zekere mate van bescherming bij de 
invorderingsprocedure te verlenen. De lidstaten treffen zelf de nodige maatregelen om 
op te treden tegen overtredingen of onregelmatigheden en doeltreffende straffen op te 
leggen955. In het CIPRIANI-arrest (2002) heeft het HvJ EG beslist, dat de regeling inzake 
onregelmatigheden en overtredingen956 geen toepassing kan vinden voor zover de 
viermaandentermijn voor het leveren van bewijs dat de handeling regelmatig was of 
op welke plaats de onregelmatigheid of de overtreding daadwerkelijk was begaan, 
wordt tegengeworpen aan een ondernemer die zekerheid voor de betaling van de 
accijns heeft gesteld, maar niet in staat is geweest om tijdig te vernemen dat geen 
zuivering van de schorsingsregeling heeft plaatsgevonden957. Naar de algemene begin-
selen van het gemeenschapsrecht is het in elke procedure die tot bezwarende beslui-
ten of sancties kan leiden immers vereist, dat de geadresseerden van die besluiten of 
sancties in staat worden gesteld hun standpunt naar behoren kenbaar te maken958. 
CIPRIANI heeft een alcoholdistilleerderij en als vergunninghouder van een belastingen-
trepot verscheidene zendingen van alcoholhoudende dranken onder de schorsingsre-
geling verricht die onder het stellen van zekerheid en begeleiding van het AGD waren 
bestemd voor uitvoer naar derde landen via een of meerdere lidstaten959. Bij uitvoer 
van accijnsgoederen die zich onder de schorsingsregeling bevinden, vindt de zuivering 

 
952. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, 

BNB 2001/204, r.o. 41. 
953.  Artikel 20 Accijnsrichtlijn. 
954. Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
955. Artikel 20 lid 3 slotzin Accijnsrichtlijn. 
956.  Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
957.  HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Ministero delle Finanze, 

Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 51-54. 
958.  HvJ EG 24 oktober 1996, nr. C-32/95 P, EC vs. Lisrestal – Organização Gestão de Restaurantes Colec-

tivos Ldª, Gabinete Técnico de Informática Ldª (GTI), Lisnico – Serviço Marítimo Internacional Ldª, 
Rebocalis – Rebocagem e Assistência Marítima Ldª en Gaslimpo – Sociedade de Desgasificação de 
Navios SA, Jur. 1996, blz. I-5373, r.o. 21. HvJ EG 21 september 2000, nr. C-462/98 P, Mediocurso – 
Estabelecimento de Ensino Particular Ld.² vs. EC, Jur. 2000, blz. I-7183, r.o. 36. 

959.  Als bedoeld in artikel 15 lid 3 en artikel 18 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
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van deze regeling plaats door certificering door het douanekantoor van uitgang960, 
hetgeen wil zeggen dat de goederen de Gemeenschap daadwerkelijk hebben verlaten. 
Dat kantoor moet de afzender het voor hem bestemde gecertificeerde exemplaar van 
het AGD terugsturen961. De Italiaanse fiscale autoriteit heeft in het kader van de admi-
nistratieve samenwerking op accijnsgebied de Duitse fiscale autoriteit verzocht om 
een aantal AGD’n te verifiëren. Bij die verificaties is gebleken dat het stempel op de 
betrokken documenten die CIPRIANI voor de uit te voeren goederen had ontvangen ten 
teken dat de goederen het grondgebied van de Gemeenschap hadden verlaten, was 
vervalst. Omdat dit feit een onregelmatigheid in de zin van de Accijnsrichtlijn en van 
de geldende nationale bepalingen opleverde, heeft het Ufficio Tecnico di Finanza di 
Trento diverse UTB’s betekend aan CIPRIANI, die als vergunninghouder van verzending 
instond voor de betaling van de accijns in geval van een geconstateerde onregelmatig-
heid, van in totaal € 13,6 miljoen voor 82 zendingen neutrale melassealcohol die zich 
onder de schorsingsregeling bevonden. De betekeningen hebben plaatsgevonden na 
afloop van de viermaandentermijn962. Eerst bij deze betekeningen heeft CIPRIANI kun-
nen vernemen, dat de stempelafdruk op de AGD’n vervalst was963. 

4.7.24 Kenmerken onregelmatig voorhanden hebben 

Degene die accijnsgoederen die niet overeenkomstig de voorschriften van het regime 
van de Accijnsrichtlijn in de heffing zijn betrokken voorhanden krijgt, wordt de accijns 
daarvan verschuldigd. Het voorhanden hebben van accijnsgoederen en het verbod 
daarop ziet niet op overbrengingen binnen het stelsel van onderling verbonden belas-
tingentrepots964. Om onregelmatig voorhanden hebben te kunnen vaststellen moet 
voldaan zijn aan een reeks vereisten. 

4.7.24.1 Feitelijke beschikkingsmacht 

Voor het voorhanden hebben van goederen is feitelijke beschikkingsmacht vereist965. 
Meer precies moet worden getoetst of de belanghebbende in persoon feitelijk heeft 
kunnen beschikken over de accijnsgoederen, en, zo dit niet het geval is, of belangheb-
bende samen met anderen daarover kon beschikken966. Dat is alleen het geval als de 
accijnsgoederen buiten het belastingentrepot zijn vervaardigd of gebracht967. Een dui-

 
960.  Artikel 19 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
961.  Als bedoeld in artikel 18 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
962.  Als bedoeld in artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
963.  HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Ministero delle Finanze, 

Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 50. 
964.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 29. 
965. Zie de uitgebreide historische verhandeling over het begrip voorhanden hebben in: Conclusie A-G 

Van den Berge voor HR 3 september 1997, nr. 31.800, BNB 1998/18, FED 1997/642. HR 12 april 
2002, 35.458, BNB 2002/229, alsmede BNB 2002/227 en BNB 2002/228, telkens r.o. 3.6, laatste vol-
zin. 

966.  HR 9 juli 2004, nr. 39.624, LJN AQ0069, FED 2004/408, r.o. 4.4. 
967.  Hof Amsterdam 27 mei 2002, nr. 01/2461, LJN AE3890, r.o. 5.1.3. 
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delijk handvat geeft de Hoge Raad met het criterium dat degene die accijnsgoederen 
in opdracht van derden vervoert of doet vervoeren dan wel onder zijn beheer opslaat 
of doet opslaan, terwijl hij de hoedanigheid van de goederen kent en daadwerkelijke 
toegang heeft tot die goederen, geacht kan worden de feitelijke beschikkingsmacht 
over deze goederen te hebben968. Er moet ten minste sprake zijn van enige daadwerke-
lijke beschikkingsmacht over de betreffende accijnsgoederen969. Eigendom of bezit van 
goederen behoeft niet de feitelijke beschikkingsmacht te impliceren970. Alleen de hou-
der van goederen kan voorhanden hebben971. 

Als accijnsgoederen niet door één persoon, maar door meerdere vervaardigers of 
voorhandenhebbers voorhanden worden gehouden en die personen hun aangifte-
plicht veronachtzamen, kan, zoals gezegd, aan elk van hen een naheffingsaanslag voor 
het volle bedrag van de verschuldigde accijns worden opgelegd, als ware zij iedere 
belastingplichtige, hoewel slechts sprake kan zijn van één belastbaar feit. Daarbij is 
niet van belang of die personen dat accijnsgoed gelijktijdig dan wel volgtijdig voor-
handen hebben of hebben gehad972. 

4.7.24.2 Weten of redelijkerwijs kunnen weten 

Bij het voorhanden hebben moet vaststaan dat de afnemer, op het moment waarop hij 
de goederen voorhanden krijgt, weet of redelijkerwijs kan weten dat de goederen niet 
in de heffing zijn of zullen worden betrokken973. Hieraan doet niet af dat de ter zake 
van uitslag verschuldigde accijns wordt geheven van de vergunninghouder van het 
belastingentrepot974. Desondanks wordt beoogd, dat de afnemer de accijns verschul-
digd wordt975. De gemeenschapswetgever heeft willen voorkomen dat zich onverac-
cijnsde goederen buiten de schorsingsregeling op het grondgebied van de Gemeen-
schap bevinden976. Zoals gezegd, strekt deze bepaling er met name toe om lieden die 
welbewust profiteren van door anderen verrichte frauduleuze handelingen met be-
trekking tot accijnsgoederen, in de accijnsheffing te kunnen betrekken.  

 
968.  HR 14 mei 2004, nr. 38.370, BNB 2004/289, r.o. 3.3. 
969.  Vgl. Hof Arnhem 27 november 2002, nr. 01/00094, LJN AF2931. 
970.  Vgl. Hof Arnhem 16 december 1997, nr. 95/2101, LJN AA1285. 
971.  Artikel 3:107 BW. 
972.  Zie voor een voorbeeld van volgtijdelijk voorhanden hebben: Hof Arnhem 10 augustus 2004, nr. 

02/03818, LJN AR2374. 
973.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 68 (toelichting op artikel 88 Wa, later vernummerd 

naar artikel 87 Wa). Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 29. HR 8 oktober 2004, nr. 
38.481, LJN AN4672, BNB 2005/23, r.o. 3.4.2. en 3.4.3. 

974.  Ingevolge artikel 51 Wa. 
975.  Artikel 2f jo. artikel 51a onderdeel f Wa. 
976.  Conclusie A-G Colomer 9 november 2000 voor HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water 

vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 40. 
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4.7.24.3 IJsbereiding in plaats van aandrijving van schepen 

Een ijsbereider nam minerale oliën af met bunkervergunning voor vrijgesteld gebruik 
voor de aandrijving van schepen of als scheepsbehoeften aan boord van schepen, en 
gebruikte de minerale oliën gedurende enkele achtereenvolgende jaren niet voor het 
varen met zijn schip, maar voor de aandrijving van generatoren ten behoeve van de 
bereiding van ijs, terwijl het schip lag afgemeerd op een vaste ligplaats. Volgens de 
Hoge Raad in het IJSBEREIDERS-arrest (2003) was sprake van uitslag wegens voorhan-
den hebben van de minerale oliën omdat de ijsbereider wist, dan wel redelijkerwijs 
kon weten, dat hij de minerale oliën gebruikte voor een doel, de ijsbereiding, waar-
voor de accijnsvrijstelling niet geldt977. Het bezit van een bunkervergunning impliceert 
dat de houder ervan de wetenschap behoort te hebben van de voorwaarden waaron-
der de vrijstelling wordt verleend978. 

4.7.24.4 Verzuimde aangifte afstandsverkoop 

Een groothandel in levensmiddelen, geen vergunninghouder van een belastingentre-
pot, betrok uit Duitsland alcoholhoudende anijsdrank (Raki) en korrelgranulaat voor 
de vervaardiging van limonade. De Duitse leverancier verzuimde in Nederland aangif-
te van deze afstandsverkoop te doen979. Bij een afstandsverkoop wordt de accijns op 
het moment van levering verschuldigd, zodat de Duitse leverancier deze als vergun-
ninghouder op aangifte had moeten voldoen, zulks onverminderd de verplichting die 
aangifte door tussenkomst van een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland te doen 
verrichten980. Voor accijnsgoederen buiten een belastingentrepot bestaat de verplich-
ting om door middel van boeken en bescheiden aan te tonen welke de herkomst is981. 
Van illegaal voorhanden hebben kon hier sprake zijn als vast zou komen te staan dat 
de groothandel wist of redelijkerwijs kon weten dat de Duitse leverancier zijn ver-
plichting tot betaling van accijns niet zou nakomen. In het RAKI-arrest (2003) stelde de 
Hoge Raad vast dat de groothandel deze wetenschap niet had982. In dergelijke gevallen 
moet volgens de Hoge Raad in het BELGISCHE TANKWAGENS-arrest (2004) uitdrukkelijk 
worden getoetst aan het criterium dat de belanghebbende op het tijdstip waarop hij 
de goederen voorhanden kreeg, wist of redelijkerwijs kon weten dat de minerale oliën 
niet overeenkomstig de bepalingen van het accijnsregime waren betrokken. In deze 
zaak kocht een vennootschap hoeveelheden minerale oliën van in Nederland geves-
tigde leveranciers, welke oliën met tankwagens voorzien van Belgische kentekens 
werden aangevoerd, en welk vervoer naar het adres van de vennootschap niet in haar 
opdracht of voor haar rekening geschiedde. De vennootschap beschikte niet over een 

 
977.  HR 6 juni 2003, nr. 35.372, FED 2003/329, BNB 2003/315. 
978.  Artikel 66 Wa. Artikel 19 UB Accijns. 
979.  Artikel 2e Wa. 
980.  Als bedoeld in artikel 50f Wa. 
981.  Artikel 80 Wa. 
982.  HR 13 juni 2003, nr. 37.223, FED 2003/346, BNB 2003/317c. Hof Leeuwarden 1 juni 2001, nr. 31/00, 

LJN AB1962. 
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vergunning voor een belastingentrepot en evenmin over een vergunning voor een 
geregistreerd dan wel een niet-geregistreerd bedrijf983. 

4.7.24.5 Niet onzakelijke rodedieselprijs 

Een in België gevestigde vennootschap levert een op Nederlands grondgebied geves-
tigd Nederlands loonwerkbedrijf 126.659 liter rode gasolie. De helft van de gasolie is 
op Belgisch grondgebied geleverd door het aftanken van de landbouwvoertuigen van 
het loonwerkbedrijf; de andere helft is afgeleverd op het loonwerkbedrijf op Neder-
landse bodem. De facturen van de in België getankte diesel vermelden de aantekening 
brandstoffen afgehaald. Van deze diesel wordt door de inspecteur geacht Belgische 
accijns te zijn geheven, zodat daarvan niet opnieuw Nederlandse accijns verschuldigd 
is. Voor de andere helft had de inspecteur zowel aan de Belgische leverancier als aan 
de Nederlandse afnemer naheffingsaanslagen opgelegd wegens voorhanden hebben in 
Nederland van accijnsgoederen zonder dat daarvan de verschuldigde Nederlandse 
accijns was voldaan. Voor het belastbare feit voorhanden hebben moet komen vast te 
staan, dat het loonwerkbedrijf op het moment waarop het de goederen voorhanden 
kreeg, wist of redelijkerwijs kon weten dat de leverancier zijn verplichting de ver-
schuldigde accijns te voldoen, niet is of niet zou nakomen984. De inspecteur was van 
opvatting, dat het loonwerkbedrijf zich er door het prijsverschil van bewust had moe-
ten zijn dat door de leverancier geen accijns zou zijn of worden betaald. De prijs die 
aan belanghebbende in rekening is gebracht lag ƒ 0,17 lager dan de gangbare prijs. Het 
loonwerkbedrijf stelde daartegenover dat voor de hoeveelheden die het afnam de 
gangbare prijs al zo’n vijf cent lager lag dan waar de inspecteur vanuit ging en dat het 
vervolgens prijzen is gaan vergelijken en daarover is gaan onderhandelen. Naar zijn 
opvatting heeft het loonwerkbedrijf – vergeleken met bedrijven in zijn omgeving – 
zeker niet de bodemprijs gekregen. Hof ‘s-Gravenhage (2004) achtte het aannemelijk 
dat het loonwerkbedrijf niet heeft geweten of kunnen weten, dat de Belgische leve-
rancier zijn accijnsverplichtingen niet zou nakomen. Het prijsverschil van zo’n 10 tot 
12 cent is naar het oordeel van het Haagse Hof niet zodanig dat het loonwerkbedrijf op 
grond daarvan desalniettemin redelijkerwijs heeft kunnen weten dat van de gasolie 
ten onrechte geen accijns door de Belgische leverancier zou zijn of worden voldaan. 
Hiermee vonden de naheffingsaanslagen terstond hun einde985. 

4.7.24.6 Onbevoegde gebruik bunkervergunning 

Een matroos van een binnenvaartschip liet accijnsgoederen afleveren door een 
scheepsprovianderingsbedrijf met status van belastingentrepot op de bunkervergun-
ning van zijn vader, die de kapitein van het schip was. Het scheepsprovianderingsbe-

 
983.  HR 8 oktober 2004, nr. 38.481, LJN AN4672, BNB 2005/23, r.o. 3.4.2. en 3.4.3. 
984.  Artikel 2f tweede gedeelte ‘dat niet overeenkomstig de bepalingen van deze wet in de heffing is 

betrokken’ Wa. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 29. HR 13 juni 2003, nr. 37.223, FED 
2003/346, BNB 2003/317c, LJN AF0380, r.o. 3.3.3. 

985.  Hof ’s-Gravenhage 15 december 2004, nr. 04/01383, niet gepubliceerd, r.o. 6-9. 
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drijf leverde bier, gedistilleerd en tabaksproducten af, onder overlegging van een 
schriftelijke verklaring, waarin de matroos meldde dat de aan hem te leveren accijns-
goederen zouden worden verbruikt aan boord van het schip in het verkeer van Neder-
land naar andere lidstaten. Omdat de matroos niet gemachtigd was de eigenaar van 
het schip te vertegenwoordigen, stelde de Hoge Raad in het MATROOS-arrest vast dat de 
afnemer (de matroos) op het moment waarop hij de goederen voorhanden kreeg, wist 
of redelijkerwijs kon weten dat de goederen niet in de heffing zouden worden betrok-
ken, de goederen derhalve illegaal voorhanden had en dat dit aangemerkt kan worden 
als uitslag tot verbruik, waarvoor de matroos belastingplichtige werd986. In deze zaak is 
als grief aangevoerd dat bij het scheepsprovianderingsbedrijf zou moeten worden 
nageheven. Terecht merkt A-G ILSINK op dat het behoudens bijzondere omstandighe-
den aan belanghebbende te wijten is dat geen accijns is geheven. De leverancier heeft 
de bevoegdheid noch de mogelijkheid de juiste toepassing van de bunkervergunning 
te controleren.  

4.7.24.7 Doorverkoop scheepsproviandering 

Een postbesteller kocht accijnsgoederen (onder meer wijn, andere alcoholhoudende 
dranken en tabaksproducten) van een scheepsprovianderingsbedrijf, dat deze goede-
ren voorradig had in een belastingentrepot. De goederen werden vrij van accijns gele-
verd omdat ze bestemd waren voor gebruik aan boord van een schip in het verkeer 
naar een andere lidstaat. Op de door de postbesteller ondertekende en voldane factu-
ren staat vermeld, dat door acceptatie van de factuur en de daarop vermelde goederen 
de afnemer zich aansprakelijk stelt voor alle navorderingen van invoerrechten, accijn-
zen en boeten, indien later mocht blijken dat de goederen ten onrechte zijn verbruikt. 
De leverancier van de accijnsgoederen heeft ter zake van de uitslag uit het belastin-
gentrepot geen accijns voldaan. De goederen zijn niet gebruikt aan boord van schepen 
in het verkeer naar een andere lidstaat doch zij zijn alle in Nederland door de postbe-
steller zelf verbruikt of doorverkocht aan derden. De inspecteur heeft de niet voldane 
accijns zowel bij de postbesteller als bij de leverancier nageheven. Daar was ook reden 
toe gezien de constatering van de Hoge Raad in zijn POSTBESTELLER-arrest (2004), dat de 
leverancier wist dat hij ten onrechte de vrijstelling toepaste987. Na bezwaar van de 
leverancier zijn deze naheffingsaanslagen vernietigd. Hof ‘s-Gravenhage besliste dat 
de postbesteller de accijnsgoederen voorhanden had en deze niet overeenkomstig de 
bepalingen van het accijnsregime in de accijnsheffing waren betrokken, zodat sprake 
was van uitslag en de postbesteller als belastingplichtige had te gelden.  

In zowel het geval van de matroos als in dat van de postbesteller hebben de matroos 
en de postbesteller accijnsgoederen voorhanden gekregen die niet overeenkomstig de 

 
986.  HR 13 juni 2003, nr. 36.388, FED 2003/344, V-N 2003/31.20, BNB 2003/316c, r.o. 3.3.4. 
 De matroos is voorhandenhebber en dientengevolge zelf belastingplichtige. Er is dus nageheven op 

basis van artikel 20 lid 2 eerste volzin AWR. Dit is géén schoolvoorbeeld van toepassing van artikel 
20 lid 2 tweede volzin AWR, het niet naleven van bepalingen van de belastingwet door een ander 
dan de belastingplichtige, zoals de redactie van V-N (VN 2003/31.20) stelt. 

987.  HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352. r.o. 3.7. 
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bepalingen van de Wa in de heffing zijn betrokken. In die gevallen wordt de accijns 
daarvoor verschuldigd wegens voorhanden hebben988. Hiervoor moet komen vast te 
staan dat de afnemer op het moment waarop hij de goederen voorhanden krijgt, weet 
of redelijkerwijs kan weten dat de goederen niet in de heffing zijn of zullen worden 
betrokken989. Indien het handelen van de vergunninghouder van het belastingentrepot 
erop is gericht dat hij geen accijns voldoet of zal voldoen, en degene die de accijnsgoe-
deren voorhanden krijgt zulks weet of redelijkerwijs kan weten, kan niet worden 
gezegd dat de betrokken goederen overeenkomstig de bepalingen van de Wa reeds in 
de heffing zijn betrokken en worden de goederen mitsdien voorhanden gehouden990. 

4.7.24.8 Handel in onveraccijnsde sigaretten 

Omdat belanghebbende het financiële brein was achter een omvangrijke handel in 
onveraccijnsde sigaretten (niet voorzien van accijnszegels), de kas beheerde, maar 
geen administratie voerde, en meehielp met het uitladen ervan uit zeecontainers, is 
haar intensieve betrokkenheid bij die handel komen vast te staan en heeft zij derhalve 
de sigaretten in volle omvang voorhanden gehad. Met haar enkele stelling dat een 
onverklaarde partij van 4.200 sloffen niet naar Nederland is gebracht, is onvoldoende 
aannemelijk gemaakt dat deze sigaretten in Duitsland dan wel elders buiten Neder-
land zijn afgezet, aldus het Gerechtshof Arnhem991. De inspecteur heeft onder meer 
met een berekening voldoende aannemelijk gemaakt dat de belanghebbende in het 
naheffingstijdvak illegaal sigaretten voorhanden heeft gehad. Op de belanghebbende 
rust vervolgens, nu hij daartoe het best in staat moet worden geacht, de plicht aanne-
melijk te maken dat die berekening aan tekortkomingen lijdt. Als belanghebbende 
daarbij in bewijsnood raakt, dient dit risico, gelet op het achterwege blijven van aan-
giften en het ontbreken van een deugdelijke administratie, voor zijn risico te komen992. 

4.7.24.9 Proviandering Rijncruiseschip in Duitsland en Nederland 

Een Nederlandse rederij heeft voor passagiersvaarten met een Rijncruiseschip met 
gebruikmaking van haar bunkervergunning tot accijnsvrije scheepsproviandering993 

 
988.  Artikel 2f tweede gedeelte en artikel 51a aanhef en onderdeel f Wa. 
989.  Deze wetenschap moet komen vast te staan omdat artikel 2f, tweede gedeelte (vanaf ‘alsmede’), 

blijkens de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 29) de voortzetting is 
van artikel 87 lid 1 Wa zoals die luidde tot 1 januari 1993, en niet blijkt dat de wetgever met die 
bepaling een beperktere of juist ruimere mogelijkheid tot heffing bij een afnemer als belangheb-
bende voor ogen stond dan voortvloeide uit artikel 87 lid 1 Wa. 

990.  HR 13 juni 2003, nr. 36.388, BNB 2003/316. HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN AP9596, FED 2004/398, 
BNB 2004/352. 

991.  Hof Arnhem 15 januari 2003, nr. 00/02124, LJN AF4601. 
992.  Hof Arnhem 13 maart 2002, nr. 97/22509, LJN AE2023. 
993.  Het betrekken van accijnsgoederen die worden gebruikt aan boord van schepen in het verkeer van 

Nederland naar een andere lidstaat, anders dan over de binnenwateren, als bedoeld in artikel 66a 
Wa en artikel 19 UB Accijns. 
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diverse keren alcoholhoudende dranken, tabaksproducten994 en alcoholvrije dranken995 
besteld. De leverancier van deze accijnsgoederen kocht deze in bij een vergunning-
houder van een belastingentrepot996. Nadat de rederij de goederen had besteld en de 
leverancier de bestelling had doorgegeven aan de vergunninghouder van een belastin-
gentrepot, werden deze uit het belastingentrepot uitgeslagen en vervolgens door de 
vergunninghouder geleverd aan en afgeleverd bij de leverancier. Daarna leverde de 
leverancier de goederen af aan boord van één van de schepen van de rederij, meesten-
tijds in Duitsland, maar ook enkele keren in Nederland. Het schip werd ingezet in de 
vaart op de Rijn en zijn zijrivieren in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. 
Wanneer een afnemer van andere accijnsgoederen dan minerale oliën beschikt over 
een bunkervergunning997, mag de vergunninghouder hem deze accijnsgoederen leve-
ren onder vrijstelling van accijns998. Daartoe is vereist dat de accijnsgoederen in Neder-
land aan boord van het schip van die afnemer worden afgeleverd999. Voorts geldt onder 
meer als voorwaarde dat die afnemer aan de vergunninghouder te kennen geeft de 
goederen uitsluitend te bezigen in het scheepvaartverkeer tussen Nederland en een 
andere lidstaat. De Hoge Raad stelt in zijn RIJNCRUISESCHIP-arrest (2003) vast dat aan 
deze voorwaarde niet was voldaan. Dan is de vrijstelling niet van toepassing en wordt 
accijns verschuldigd ter zake van uitslag. De afnemer is in dat geval gehouden1000 tot 
voldoening daarvan1001, als hij wist of redelijkerwijs kon weten dat de vrijstelling voor 
een dergelijk gebruik niet gold1002. De accijns wordt in dat geval verschuldigd op het 
tijdstip van de aanvang van het voorhanden hebben in Nederland1003. Voor de door de 
leverancier in Duitsland aan boord van het schip afgeleverde goederen is de vrijstel-
ling niet van toepassing, reeds omdat de goederen buiten Nederland zijn afgeleverd1004, 
een regeling in strijd met het internemarktbeginsel. De rederij kreeg de bestelde goe-
deren bij die aflevering niet in Nederland voorhanden1005. De goederen zijn door of in 
opdracht van de leverancier en voor diens rekening vervoerd, waardoor de rederij de 
goederen ook niet voorhanden heeft gehad op enig tijdstip voorafgaand aan het buiten 
Nederland brengen daarvan, waaraan niet afdoet dat de rederij de goederen bij de 
leverancier heeft besteld en hem de plaats heeft opgegeven waar de aflevering kon 
plaatsvinden. Nu de provianderingsvrijstelling voor de buiten Nederland afgeleverde 
goederen niet van toepassing is, kon de door de vergunninghouder verschuldigde 
accijns niet van de rederij worden nageheven1006, waaraan niet afdoet dat de rederij 

 
994.  Als bedoeld in artikel 1 lid 1 Wa. 
995.  Als bedoeld in de Wet AVD. 
996.  Als bedoeld in artikel 39 Wa en artikel 14 Wet AVD. 
997.  Als bedoeld in artikel als bedoeld in artikel 19 lid 1 onderdeel a UB Accijns. 
998.  Artikel 19a UB Accijns. 
999.  Artikel 66a lid 1 onderdeel a Wa. 
1000.  Op basis van artikel 2f tweede gedeelte Wa. 
1001.  Artikel 51a aanhef en onderdeel f Wa. 
1002.  HR 13 juni 2003, nr. 35.372, BNB 2003/315. 
1003.  Artikel 52a aanhef en onderdeel e Wa. 
1004.  Artikel 66a lid 1 onderdeel a Wa. 
1005.  Als bedoeld in artikel 2f Wa. 
1006.  Op basis van artikel 20 lid 2 tweede volzin AWR. 
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deze goederen onder gebruikmaking van haar bunkervergunning heeft besteld en 
laten uitslaan uit een belastingentrepot onder de vermelding dat ter zake van de leve-
ring vrijstelling van accijns van toepassing was. Voor de goederen die in Nederland 
aan boord van het schip zijn afgeleverd, is de rederij accijns verschuldigd geworden, 
omdat zij die voorhanden heeft gekregen in de wetenschap dat deze na aflevering niet 
zouden worden gebruikt in het verkeer van Nederland naar een andere lidstaat1007. 

4.7.24.10 Vuurwerk en onveraccijnsde sigaretten uit derde landen 

Een groothandelaar in vuurwerk ontving 4.366.400 stuks onveraccijnsde sigaretten, 
niet voorzien van accijnszegels, die op onregelmatige wijze vanuit derde landen waren 
ingevoerd. De opslag- en vervoersactiviteiten die belanghebbende met het oog op de 
doorvoer heeft verricht nadat de goederen door derden bij hem waren afgeleverd, 
konden niet beschouwd worden als onderdeel uitmakend van het binnenbrengen van 
de sigaretten in het douanegebied van de Gemeenschap. De sigaretten zijn op ver-
schillende adressen, waaronder het woon- en bedrijfsadres van belanghebbende, in 
beslag genomen en nadien door de fiscale autoriteit vernietigd. De inbeslagname en de 
vernietiging hebben niet plaatsgevonden in het kader van het binnenbrengen van 
vorenbedoelde sigaretten, zodat volgens de Hoge Raad in zijn VUURWERKGROOTHANDE-
LAAR-arrest (2004), sprake is van uitslag wegens voorhanden hebben1008. 

4.7.24.11 Door overheid verkochte inbeslaggenomen ethylalcohol 

Van een hoeveelheid ethylalcohol, die door het openbaar ministerie (OM) te Rotter-
dam in beslag was genomen, waarvan geen accijns was geheven en welke vervolgens 
door de Staat der Nederlanden is verkocht, is ondanks de leveringsconditie dat de 
koper de alcohol zou slijten in de autobranche, een hoeveelheid van 2.950 liter aan-
gewend voor de vervaardiging van alcoholhoudende dranken. De verschuldigde gedis-
tilleerdaccijns is van de koper wegens het vervaardigen van accijnsgoederen buiten 
een belastingentrepot nageheven. Volgens de Hoge Raad in het LASER I-arrest (2003) 
kunnen accijnsgoederen afkomstig van de Staat der Nederlanden niet illegaal voor-
handen worden verkregen. Accijnsgoederen die door de Staat in het handelsverkeer 
worden gebracht, moeten, gelet op de zorgvuldigheid die van de Staat mag worden 
verwacht, worden geacht overeenkomstig de bepalingen van het accijnsregime in de 
heffing te zijn betrokken. Een partij ethylalcohol, die door het OM in beslag was ge-
nomen, waarvan geen accijns was geheven en die vervolgens door de Staat der Neder-
landen (in casu het OM en LASER

1009) was verkocht, kan de koper – geen vergunning-
houder van een belastingentrepot – als van een staatsorgaan betrokken, niet voorhan-

 
1007.  Als bedoeld in artikel 2f Wa. HR 15 april 2005, nr. 39.488, LJN AO4322, BNB 2005/199. Hof Arnhem 

14 februari 2003, nr. 00/01339, LJN AF6033. 
1008.  HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN AO9493, BNB 2004/289, FED 2004/289, r.o. 3.2.2. 
1009.  LASER is de voormalige benaming van de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van LNV. Deze 

is thans genaamd: Dienst Regelingen. 
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den hebben gekregen1010. Zoals annotator SIO in zijn noot onder het arrest ook terecht 
opmerkt, ontbreekt in de situatie van beslaglegging een aanknopingspunt om de 
ethylalcohol na de vervreemding door het OM en LASER als onveraccijnsd in de zin van 
de Wa te beschouwen. Het OM noch LASER zijn immers vergunninghouder van een 
belastingentrepot. De positie van het OM en LASER ten opzichte van de accijnsheffing 
blijft in deze procedure volkomen onduidelijk. A-G ILSINK construeert in zijn conclusie 
de plaatsing van de in beslag genomen alcohol onder een fictieve schorsingsrege-
ling1011. Een dergelijke fictie zou het feitencomplex hebben gecompleteerd aan de hand 
waarvan de onveraccijnsde alcohol bij opheffing van het beslag of ter gelegenheid van 
de vervreemding had kunnen worden geacht weer onder toezicht van de douaneauto-
riteit te zijn geplaatst, waarbij de alcohol aan de afnemer zou kunnen zijn afgeleverd 
met accijnsvrijstelling wegens productief verbruik. Het criterium voorhanden krijgen 
leidt niet tot verschuldigdheid van accijns door natuurlijke personen die voor eigen 
verbruik accijnsgoederen verwerven in een andere lidstaat en deze zelf naar Neder-
land vervoeren, omdat voor deze situatie uitdrukkelijk is bepaald dat daarvoor geen 
accijns wordt verschuldigd1012. Hierbij is derhalve geen sprake van voorhanden hebben 
van een accijnsgoed dat op enigerlei wijze niet overeenkomstig de bepalingen van de 
Wa in de heffing is betrokken. Geen accijns is dus verschuldigd wegens het voorhan-
den hebben van van de Staat der Nederlanden verkregen ethylalcohol. Wél is de be-
langhebbende, naar de Hoge Raad in het LASER II-arrest (2003) heeft beslist, accijns 
verschuldigd voor de alcoholhoudende dranken die met de hoeveelheid van 2.950 liter 
is vervaardigd1013. 

4.7.24.12 Tabaksproducten geen niet-economische goederen  

Het feit dat de belanghebbende onder omstandigheden niet strafrechtelijk is veroor-
deeld ter zake van het misdrijf van het (zelfstandig) opzettelijk voorhanden hebben 
van onveraccijnsde sigaretten doet daaraan niet af, omdat in het belastingrecht, waar-
in de materiële belastingschuld rechtstreeks voortvloeit uit de belastingwet, andere 
bewijsregels gelden en voor het heffen van accijns van een betrokkene wegens het 
voorhanden hebben niet geldt dat die betrokkene met uitsluiting van anderen accijns-
goederen1014 voorhanden heeft gehad. Indien sprake is van ondernemerschap voor de 
omzetbelasting wordt van tabaksproducten ook de verschuldigde omzetbelasting over 
dezelfde partij sigaretten nageheven ter zake van de levering ervan1015. Rooktabak die 
na het ompakken door een niet-vergunninghouder niet meer is voorzien van accijns-
zegels en de bestemming heeft te worden verhandeld naar coffeeshops die de tabak 
gebruiken voor de vervaardiging van joints, wordt voorhanden gehouden. Tabak be-
hoort niet tot de categorie niet-economische goederen die wegens hun aard of bijzon-

 
1010.  HR 16 mei 2003, nr. 37.441 (Laser I), FED 2003/301, BNB 2003/318. 
1011.  Conclusie A-G Ilsink voor HR 16 mei 2003, nr. 37.441, FED 2003/301, BNB 2003/318, r.o. 3.2.6. 
1012.  Artikel 2c lid 1 Wa. 
1013.  HR 16 mei 2003, nr. 37.442 (Laser II), FED 2003/302. 
1014.  In strijd met artikel 5 Wa. 
1015.  Artikel 28 Wet OB 1968. 
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dere kenmerken niet in het legale handelsverkeer mogen worden gebracht of in de 
economische kringloop mogen komen, zoals volgens het SALUMETS-arrest (2000) van 
het HvJ EG, verdovende middelen, vals geld en wapens1016. In dit verband is niet van 
belang welk gebruik na de verhandeling van de tabak zal worden gemaakt, zodat er 
volgens Hof ‘s-Hertogenbosch geen grond is om heffing achterwege te laten1017. 

4.7.24.13 Geen feitelijke beschikkingsmacht dus niet voorhanden  

De belanghebbende die slechts behulpzaam is bij de verkoop van onveraccijnsde ge-
distilleerde dranken, maar geen toegang heeft tot die goederen, omdat zij nimmer 
over de sleutel van de opslagloods beschikte, en welke verkoop niet mede voor haar 
rekening geschiedde, bezit volgens Hof Amsterdam niet de feitelijke beschikkings-
macht over de goederen en heeft dus niet voorhanden1018. Ook degene op wier terrein 
weliswaar een vrachtauto stond die niet was afgesloten, maar bij haar niet in gebruik 
was en waarvan zij niet op de hoogte was van de erin opgeslagen onveraccijnsde alco-
holhoudende goederen, heeft volgens Hof ‘s-Hertogenbosch niet voorhanden gehad1019. 

4.7.24.14 Feitelijke beschikkingsmacht dus wel voorhanden  

De belanghebbende die voor de aankoop van een partij van 19.008 flessen whisky geld 
heeft uitgeleend, afwist van de aankoop van die partij whisky, wist dat van sterke 
drank accijns wordt geheven en dat de papieren in orde moesten zijn, is benaderd om 
een opslagplaats voor de partij whisky te vinden en daar ook daadwerkelijk naar op 
zoek is gegaan, intermediair was bij de opslag van de whisky en die opslag controleer-
de, de onderverhuurder en de huurder van de loods waar de whisky was opgeslagen 
gezegd heeft dat die hem altijd konden bellen als er problemen waren, geholpen heeft 
om de whisky vanuit de loods te leveren, toestemming moest geven voor er whisky 
kon worden uitgeleverd, aan hem gerichte faxberichten over drankleveringen ontving, 
en met een vertegenwoordiger van de buitenlandse leverancier van de whisky sprak 
over de levering van whisky, heeft volgens Hof ‘s-Hertogenbosch de feitelijke beschik-
kingsmacht over de goederen gehad, waardoor bij hem de verschuldigde accijns kon 
worden nageheven1020. 

4.7.24.15 Voorhanden hebben in de schuur en in de kelder 

Evenzo is volgens Hof ‘s-Gravenhage sprake van feitelijke beschikkingsmacht over 
aanwezige accijnsgoederen en het voorhanden hebben daarvan door de eigenaar van 

 
1016.  HvJ EG 29 juni 2000, nr. C-455/98, Tullihallitus (Finse douaneadministratie) vs. Kaupo Salumets 

e.a., Jur. 2000, blz. I-4993, r.o. 24. 
1017.  Hof ’s-Hertogenbosch 15 november 2001, nr. 98/00911, LJN AD6407, Infobulletin 2000/129. 
1018.  Hof Amsterdam 2 december 2002, nr. 02/2840, LJN AF2769, r.o. 5.2.2. Voortzetting van HR 12 april 

2002, nr. 34.162, BNB 2002/228. 
1019.  Hof ’s-Hertogenbosch 18 maart 2002, 95/01034, LJN AE1211. 
1020.  Hof ’s-Hertogenbosch 13 november 2003, nr. 99/01646, LJN AO2337. 
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een schuur, die meer dan sterke betrokkenheid had bij het reilen en zeilen van de in 
zijn schuur aanwezige illegale alcoholbranderij, ook toen deze in bedrijf was, en de 
aldaar door de fiscale autoriteit aangetroffen hoeveelheden alcoholhoudende produc-
ten1021. 

Tijdens een huiszoeking in de kelder van de woning van belanghebbende en in een 
bij hem in gebruik zijnde personenauto werden 21.700 stuks onveraccijnsde sigaret-
ten aangetroffen. Belanghebbende had toegang tot zowel de kelder, hoewel deze ver-
huurd was, als de auto, en heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij van de aanwezig-
heid van de sigaretten niet op de hoogte was, zodat hij de feitelijke beschikkingsmacht 
over de sigaretten had. Ook wist hij dat de sigaretten niet waren voorzien van de 
voorgeschreven accijnszegels en had het hem dan ook duidelijk moeten zijn geweest 
dat de sigaretten niet in de accijnsheffing waren betrokken. Aldus heeft de belangheb-
bende volgens Hof ‘s-Hertogenbosch de sigaretten voorhanden gehad1022. Op soortge-
lijke wijze had een voetbalvereniging 234.600 stuks sigaretten zonder accijnszegels 
voorhanden die in de kelder van de kantine in witte dozen waren opgeslagen, waar-
van de voorzitter zich er een had toegeëigend1023. 

4.7.25 Onttrekken accijnsgoederen aan schorsing van accijns 

Als uitslag wordt mede aangemerkt het onttrekken van accijnsgoederen aan schorsing 
van accijns wanneer met betrekking tot die accijnsgoederen tijdens vervoer onder 
schorsing van de accijns een onregelmatigheid of een overtreding wordt begaan. De 
accijns is dan verschuldigd door de persoon die zekerheid heeft gesteld op grond van 
de wettelijke bepalingen van de lidstaat van waaruit de accijnsgoederen worden over-
gebracht1024. De verschuldigde accijns moet binnen één maand na de vaststelling van 
de onregelmatigheid of overtreding1025 op aangifte worden voldaan1026. De Spaanse 
vergunninghouder die vanuit zijn belastingentrepot in Spanje onveraccijnsde ongelo-
de benzine onder de leveringsconditie free on board naar een Nederlandse vergun-
ninghouder van een belastingentrepot heeft verkocht en verzonden, geladen aan 
boord van een schip onder Italiaanse vlag, waarvan op de plaats van bestemming in 
Nederland 0,67% van de lading bleek verdwenen in de 1.200 meter lange losleiding, 
behorende tot het belastingentrepot van de Nederlandse geadresseerde van de mine-
rale oliën, met een inhoud van 150 m3, ofwel 150.000 liter, is de accijns van de in die 
losleiding achtergebleven hoeveelheid olie verschuldigd1027. 

Tekorten en verliezen die hun oorzaak vinden in toevallige omstandigheden, over-
macht of de aard van de goederen komen echter in aanmerking voor vrijstelling en 

 
1021.  Hof ’s-Gravenhage 21 februari 2003, nr. 02/01717 wit, LJN AF7450. 
1022.  Hof ’s-Hertogenbosch 28 november 2001, nr. 00/00583, LJN AD8105, NTFR 2002/186. 
1023.  Hof ’s-Hertogenbosch 21 mei 2002, nr. 00/01108, LJN AE3479. 
1024.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. Artikel 2h jo. artikel 86a lid 1 Wa. 
1025.  Artikel 20 Accijnsrichtlijn. Artikel 52a onderdeel e Wa. 
1026.  Artikel 53a lid 2 Wa. 
1027.  Zie: HR 17 oktober 2003, nr. 38.220, FED 2003/622, BNB 2004/24. Het gesignaleerde gebrek in de 

Wa is intussen weggewerkt door aanpassing van artikel 86a Wa. Kamerstukken II 2003-2004, 
29 035, nr. 7, blz. 4-5 (onderdeel III). 



Belastbaar feit en verschuldigdheid 4.7 

481 

vormen geen onregelmatigheid of overtreding waardoor een accijnsschuld ontstaat1028. 
Het belastbare feit van de ‘onregelmatigheid of overtreding met betrekking tot ac-
cijnsgoederen’ doet zich voor bij een onregelmatigheid of overtreding die tot ver-
schuldigdheid van accijns leidt. Daarvan is sprake wanneer een geconstateerd manco 
redelijkerwijs niet kan worden toegeschreven aan toevallige omstandigheden, over-
macht, de aard van het product of de wijze van vervoer1029. 

Wie zich op een onregelmatigheid beroept heeft haar te bewijzen. Doorgaans zal 
het op de weg van de inspecteur liggen zulks te doen. Verlies dat optreedt tijdens de 
vervaardiging of de opslag zal door de belanghebbende moeten worden aangetoond. 
Het geheel of gedeeltelijk niet aankomen op de plaats van bestemming van een zen-
ding tabaksproducten levert bijvoorbeeld een sterke aanwijzing op voor het ontstaan 
van een accijnsschuld op wegens onregelmatigheden1030. Bij vluchtige stoffen als mine-
rale oliën kan dit echter anders zijn, omdat verdampingsverliezen en ook meetver-
schillen inherent zijn aan de aard van het product. Daarnaast kan de wijze van vervoer 
en de situatie ter plaatse nog van invloed zijn. Verliezen bij het vervoer van vluchtige 
stoffen kunnen echter niet onbegrensd worden toegeschreven aan verdamping en 
meetverschillen. Dit kan worden getoetst aan ervaringscijfers en branchegemiddel-
den1031. Bij de verdeling van de bewijslast moet vanzelfsprekend rekening worden 
gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van partijen om het gevraagde 
bewijs te leveren1032. 

4.7.26 Brandstoffen in de normale reservoirs van voertuigen 

4.7.26.1 Reservoirregeling  

In een lidstaat tot verbruik uitgeslagen of ingevoerde en veraccijnsde minerale oliën 
die zich bevinden in de normale tanks van bedrijfsvoertuigen, mobiele werktuigen, 
voertuigen met hulpapparatuur of van containers met speciale apparatuur, en be-
stemd zijn om te worden gebruikt voor de werking, tijdens het vervoer, van systemen 
waarmee deze werktuigen en apparatuur zijn uitgerust, mogen niet in een andere 
lidstaat met accijns worden belast (reservoirregeling)1033. Dit is een specifieke uitzon-
dering voor energieproducten op de regel, dat de accijns van in lidstaat A in het ver-
bruik gebrachte accijnsgoederen die in lidstaat B (de lidstaat van bestemming) voor 

 
1028.  Artikel 14 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
1029.  Zo ook: Conclusie A-G OVERGAAUW voor HR 17 oktober 2003, nr. 38.220, FED 2003/622, BNB 

2004/24c. 
1030.  Op basis van artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn jo. artikel 86a Wa. 
1031.  Paragraaf 3.6. en paragraaf 3.7 La. 
1032.  Zie bijvoorbeeld: HR 17 oktober 2003, nr. 38.220, FED 2003/622, voor de inslag van minerale oliën 

in een 1.200 meter lange losleiding die tot de AGP van geadresseerde van de minerale oliën be-
hoort, met een inhoud van 150 m3, ofwel 150.000 liter, waarin een onbekende hoeveelheid olie 
kan zijn achtergebleven. 

1033.  Artikel 24 lid 1 Richtlijn energiebelastingen (voorheen: artikel 8bis Structuurrichtlijn minerale 
oliën). Artikel 2b lid 5 Wa. Kamerstukken II 1994-1995, 24 153 nr. 3, blz. 4. 
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handelsdoeleinden voorhanden wordt gehouden, in lidstaat B, wordt geheven1034. De 
ratio van de reservoirregeling is bescherming van het vrije verkeer van personen en 
goederen en voorkoming van dubbele accijnsheffing1035, maar in strijd met het inter-
nemarktbeginsel. Onder normale reservoirs wordt verstaan: de door de producent af 
fabriek blijvend in of aan voertuigen, mobiele werktuigen, voertuigen met hulpappa-
ratuur of containers met systemen voor zuurstoftoevoer, thermische isolatiesystemen 
of andere systemen, van hetzelfde type als het betrokken voertuig, werktuig of contai-
ner aangebrachte reservoirs of gasreservoirs, waarvan de blijvende inrichting het 
rechtstreeks verbruik van brandstof mogelijk maakt, zowel voor de voortbeweging 
van het voertuig als, in voorkomend geval, de werking van koelsystemen en andere 
systemen tijdens het vervoer1036. Volgens het HvJ EG in het SCHOONBROODT-arrest 
(1998) omvat het begrip normale reservoirs uitsluitend de originele reservoirs af fa-
briek en derhalve geen brandstofreservoirs die later door een dealer van de construc-
teur of door een carrosseriebouwer zijn aangebracht1037. Het voorhanden hebben van 
brandstoffen in de originele reservoirs af fabriek wordt niet als uitslag aangemerkt1038. 

4.7.26.2 Gemerkte diesel verbruikt op grondgebied andere lidstaat  

Hoewel de reservoirregeling onder het regime van de Structuurrichtlijn minerale oliën 
(1993-2004) niet anders luidde dan thans onder dat van de Richtlijn energiebelastin-
gen, controleerden Duitse douaniers van het Hauptzollamt Duisburg in de gemeente 
Klein-Netterden (Duitsland) aan de Duits-Nederlandse binnengrens twee tractoren en 
een maïshakselmachine, die MEILAND AZEWIJN aldaar had ingezet voor de maïsoogst. De 
machines liepen op Nederlandse gasolie voorzien van fiscale merktekens (rode diesel). 
Gemerkte gasolie mocht ingevolge de Mineralölsteuergesetz op Duits grondgebied 
alleen voor verwarming worden gebruikt. Het was dus volgens deze wet verboden om 
uit andere lidstaten afkomstige gasolie op Duits grondgebied te gebruiken voor de 
aandrijving van landbouwmachines. In het arrest-MEILAND AZEWIJN (2004) overweegt 
het HvJ EG, dat onder het begrip bedrijfsmotorvoertuigen in de Structuurrichtlijn mine-
rale oliën1039 (thans: bedrijfsvoertuigen in de Richtlijn energiebelastingen1040) tevens 

 
1034.  Artikel 7 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
1035.  Overweging 19 van de considerans van Richtlijn 94/74/EG van de Raad van 22 december 1994 

(vereenvoudigingsrichtlijn), PB nr. L 365, blz. 46 van 31 december 1994, waarbij de reservoirrege-
ling is ingevoerd.  

1036.  Artikel 24 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 3c lid 1 UR Accijns. 
1037.  HvJ EG 3 december 1998, nr. C-247/97, Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt en Transports 

A.M. Schoonbroodt SPRL vs. België, Jur. 1998, blz. I-8095, r.o. 29. 
1038.  Overweging 25 en 26 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 21 Accijnsrichtlijn. De lidstaten zijn 

bevoegd te bepalen dat de op hun grondgebied voor uitslag tot verbruik bestemde goederen moe-
ten zijn voorzien van fiscale merktekens of van nationale herkenningstekens die voor fiscale doel-
einden worden gebruikt. Deze merktekens worden ter beschikking gesteld aan vergunninghou-
ders van een belastingentrepot die accijnsgoederen willen vervoeren naar lidstaten die het ge-
bruik van deze merktekens voorschrijven. Het gebruik van deze tekens mag geen belemmering 
voor het intracommunautaire handelsverkeer met zich meebrengen. 

1039.  Artikel 8 bis lid 1 Structuurrichtlijn minerale oliën, ingevoegd op basis van Richtlijn 94/74/EG van 
de Raad van 22 december 1994, PB nr. L 365, blz. 46, van 31 december 1994. 
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moeten worden verstaan landbouwmachines die minerale oliën als brandstof verbrui-
ken1041. Dit begrip mag volgens het HvJ EG, in navolging van A-G JACOBS in zijn conclu-
sie voor de MEILAND AZEWIJN-zaak, niet met beperkingen worden opgevat, gezien de 
ratio waarmee deze bepaling in de richtlijn is opgenomen, te weten de bescherming 
van het vrije verkeer van personen en goederen en het voorkomen van dubbele belas-
tingheffing1042. De reservoirregeling omvat zowel het verbruik van minerale oliën voor 
het voortbewegen van de bedrijfsvoertuigen naar een andere lidstaat, als ook voor het 
aldaar verrichten van werkzaamheden1043. Een in de ene lidstaat in overeenstemming 
met het gemeenschapsrecht toegelaten verbruik van minerale oliën, zoals het verbruik 
van gemerkte minerale oliën, mag niet door een andere lidstaat, die geen merking van 
minerale oliën toepast, maar met een teruggaafregeling werkt, als onrechtmatig ge-
bruik in de zin van de richtlijn betreffende het merken van minerale oliën voor fiscale 
doeleinden worden aangemerkt1044. Ingevolge de Accijnsrichtlijn moeten de lidstaten 
er voor zorgen dat de merktekens geen belemmeringen voor het vrije verkeer van 
accijnsgoederen doen ontstaan1045. Ook op dit punt wijst A-G JACOBS in zijn conclusie 
terecht op de considerans van de richtlijn inzake het merken van gasolie en kerosine 
voor fiscale doeleinden; die is ‘niet alleen nodig maar onontbeerlijk om de doelstellin-
gen van de interne markt te verwezenlijken’ en noodzakelijk voor ‘de juiste werking 
van de interne markt’1046. Voor alle bijzondere voer- en werktuigen geldt dus, dat deze 
zich in de binnengrensgebieden met in een lidstaat wettig in het verbruik gebrachte 
gemerkte minerale olie aan boord in het normale brandstofreservoir, niet slechts over 
de weg mogen voortbewegen van de ene naar de andere lidstaat, maar ook onbeperkt 
(doch wel afhankelijk van de actieradius van het voertuig met de brandstoffen in de 
normale reservoirs) gebruikt mogen worden voor hun specifieke doelen zoals bouw-, 
wegenbouw-, waterbouw-, mijnbouw-, landbouw- of bosbouwwerkzaamheden1047. 

 
1040.  Artikel 24 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
1041. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 2004, 

blz. I-7905, r.o. 41-42. 
1042.  Overweging 19 van de considerans van Richtlijn 94/74/EG. 
1043. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 2004, 

blz. I-7905, r.o. 44-45. 
1044. Artikel 3 Richtlijn fiscale merkstoffen. Artikel 9 Structuurrichtlijn minerale oliën (per 1 januari 

2004 vervallen), thans: artikel 24 Richtlijn energiebelastingen. 
1045.  Artikel 21 lid 2 slotzin Accijnsrichtlijn. 
1046. Conclusie A-G Jacobs 15 januari 2004 voor HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Aze-

wijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 2004, blz. I-7905, r.o. 40. 
1047. Artikel 8bis Structuurrichtlijn minerale oliën (vervallen), thans: artikel 24 Richtlijn energiebelas-

tingen. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, 
Jur. 2004, blz. I-7905, r.o. 53-55. 
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4.7.27 Invoer 

4.7.27.1 Afzonderlijk belastbaar feit 

De accijnzen kennen hun eigen omschrijving van het belastbare feit van invoer1048. 
Hetzelfde geldt voor de omzetbelasting1049. De invoer van accijnsgoederen behoort in 
de Accijnsrichtlijn tot het begrip uitslag tot verbruik. Hoofdregel is dat de accijns bij 
invoer verschuldigd wordt door het binnenbrengen van niet-communautaire accijns-
goederen in het gebied dat de Accijnsrichtlijn als grondgebied van de Gemeenschap 
definieert. De ratio van de heffing van accijnzen bij invoer is gelegen in het onderwer-
pen van uit derde landen afkomstige accijnsgoederen aan eenzelfde accijnsdruk te 
onderwerpen als waaraan accijnsgoederen zijn onderworpen die zich reeds in het 
vrije verkeer van de Gemeenschap bevinden of welke binnen de Gemeenschap zijn 
voortgebracht.  

De bedoeling van de wetgever is om de verschuldigdheid van de accijnzen en de 
omzetbelasting gelijktijdig en in dezelfde situatie te doen ontstaan als voor de 
EG-heffingen, maar voor de formulering van het begrip invoer is ten aanzien van de 
accijnzen en de omzetbelasting toch voor een eigen benadering gekozen. In de praktijk 
komt dit echter nagenoeg overeen met de verschuldigdheid van de EG-heffingen1050. 

Onder invoer wordt verstaan1051: 
1. het binnenbrengen in Nederland van een accijnsgoed vanuit een derde land wan-

neer dat goed niet wordt geplaatst onder een communautaire douaneregeling of 
niet wordt overgebracht naar een belastingentrepot dan wel naar een plaats voor 
tijdelijke opslag; 

2. het in Nederland beëindigen van een communautaire douaneregeling waaronder 
een accijnsgoed is geplaatst, anders dan door plaatsing onder een andere commu-
nautaire douaneregeling; 

3. het in Nederland onttrekken van een accijnsgoed aan een communautaire douane-
regeling; 

4. het eigen verbruik, anders dan als grondstof, in Nederland van een accijnsgoed dat 
onder een communautaire douaneregeling is geplaatst of binnen een plaats voor 
tijdelijke opslag. 

 
De Accijnsrichtlijn beschouwt invoer als een bestanddeel van het begrip uitslag tot 
verbruik1052. Voor de toepassing van de Wa en de Wbm – deze laatste alleen voor wat 

 
1048.  Artikel 3 Wa. 
1049.  Artikel 18 Wet OB 1968. 
1050.  Vgl. HR 23 juni 1999, nr. 34.332, V-N 1999/33.17. 
1051.  Artikel 5 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 lid 1 en lid 2 Wa. Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 

3, blz. 12. 
1052.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. Volgens de staatssecretaris gaat het hier om een redactionele kwestie. 

De richtlijn strekt tot het vaststellen van een materieel geharmoniseerde wijze van accijnsheffing. 
Omdat hier sprake is van een richtlijn hebben de lidstaten de vrijheid te bepalen op welke wijze 
zij dit in hun formele wetgeving vastleggen. Aangezien de strekking van de desbetreffende richt-
lijnbepalingen duidelijk was en de lidstaten op grond daarvan in dezen hun bestaande systema-
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betreft halfzware olie, gasolie (huisbrandolie) en LPG – is de invoer een afzonderlijk 
belastbaar feit, naast de uitslag. De accijnzen bij invoer worden verschuldigd bij de 
overschrijding van de buitengrens. 

Invoer is evenals uitslag uit het belastingentrepot een fysieke handeling. Invoer 
heeft derhalve plaats op het moment waarop de accijnsgoederen metterdaad vanuit 
een derde land de buitengrens overschrijden, waardoor de accijnsgoederen op het 
grondgebied van de Gemeenschap geraken. Als invoer van een accijnsgoed wordt, 
zoals gezegd, beschouwd de binnenkomst van dat goed in de Gemeenschap. Daarbij 
heeft te gelden dat wanneer dat product bij binnenkomst in de Gemeenschap onder 
een communautaire douaneregeling wordt geplaatst, de invoer wordt geacht plaats te 
vinden op het tijdstip waarop het aan de communautaire douaneregeling wordt ont-
trokken1053. Ten aanzien van zendingen bier die van oorsprong uit Nederland zijn en 
niet in het vrije verkeer van de Gemeenschap zijn gebracht, kan zich het belastbare 
feit invoer in de zin van de accijnsregelgeving niet voordoen, waaraan niet afdoet dat 
het bier in het kader van het vervoer daarvan onder een communautaire douanerege-
ling is geplaatst1054. Sigaretten die onder de regeling extern communautair douane-
vervoer waren gebracht en in Nederland wederrechtelijk uit het transportvoertuig zijn 
gelost door verbreking van de douaneverzegeling, waardoor de douaneautoriteit de 
toegang tot en de controle op de sigaretten is verloren, zijn aan het douanetoezicht 
onttrokken in de zin van het CDW1055 en in Nederland ingevoerd1056. 

4.7.27.2 Douanerecht 

De accijnzen hebben een eigenstandige positie in het douanerecht. De accijnzen bij 
invoer worden geheven1057 met overeenkomstige toepassing van de wettelijke bepalin-
gen als bedoeld in het CDW, de UCDW en de DW1058. De binnenlandse heffing van de 
accijnzen ter zake van de uitslag vindt plaats onder het heffingsregime van de AWR en 
de Invorderingswet 1990 (Iw). Er zijn dus twee heffingsregimes, één voor de uitslag en 
één voor de invoer. Zoals gezegd, is de wijze van heffing en invordering van de accijn-
zen een nationale aangelegenheid1059 (weliswaar onder de restricties dat de lidstaten 

 
tiek kunnen voortzetten, heeft geen van de lidstaten tegen deze redactionele opzet in het richt-
lijnvoorstel bezwaar aangetekend. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, blz. 8. 

1053.  Artikel 5 lid 1 tweede en derde volzin en artikel 6 Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 1 Richtlijn ener-
giebelastingen. 

1054.  Hof Amsterdam 22 april 2004, nr. 00/03743, LJN AP4203. 
1055.  Als bedoeld in artikel 203 CDW. HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Haupt-

zollamt Bremen, Jur. 2001, blz. I-873. HvJ EG 12 februari 2004, nr. 337/01, Hamann International 
GmbH Spedition + Logistik vs. Hauptzollamt Hamburg-Stadt, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl, Douanerechtspraak 2004/29. 

1056.  Hof Amsterdam 7 december 2004, nr. 00/90144, LJN AR7814.  
1057.  Als bedoeld in artikel 2 lid 2 onderdeel a Douanewet, met uitzondering van artikel 868 UCDW. 
1058.  Artikel 62 Wa. 
1059. Artikel 6 lid 2 slotzin Accijnsrichtlijn. HvJ EG 28 juni 1978, nr. 1/78, Patrick Christopher Kenny 

vs. Insurance Officer, Jur. 1978, blz. 1489, r.o. 18. HvJ EG 22 november 2001, nr. C-80/01, Michel 
Sarl vs. Recettes des douanes, Jur. 2001, blz. I-09141, r.o. 23 en 25. 
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daarbij zonder onderscheid naar herkomst dezelfde heffings- en invorderingsprocedu-
res toepassen1060 en dat zij de accijnzen, zodra verschuldigd, metterdaad innen1061) en 
heeft de gemeenschapswetgever de daardoor mogelijk optredende verschillen en 
problemen tussen de lidstaten niet willen wegharmoniseren, maar voor lief genomen. 
De armslag die het feit dat de wijze van heffing en invordering een nationale aangele-
genheid is aan de lidstaten verschaft, hebben diverse lidstaten, waaronder Nederland, 
benut om de heffing van accijnzen bij invoer om praktische redenen volgens dezelfde 
regels en formaliteiten te laten verlopen als die van de douanerechten1062. Hierdoor 
kan de feitelijke heffing van zowel de accijns als de invoerbelastingen verlopen vol-
gens dezelfde regels en formaliteiten met betrekking tot de aangifte ten invoer van 
goederen en de afgifte van documenten alsmede de uit die regels en formaliteiten 
voortvloeiende verschuldigdheid van de accijns. Aansluiting bij de heffingsregels voor 
douanerechten kan echter slechts aan de orde zijn, indien de overeenkomstig toe te 
passen douanebepalingen zich daar expliciet voor lenen1063. 

Deze scheiding in twee heffingsregimes mag dan sporen met de Accijnsrichtlijn1064, 
het erop nahouden van twee heffingsregimes door enkele en niet eens alle lidstaten, 
tezamen met de verschillen in heffings- en invorderingsprocedures die een nationale 
aangelegenheid zijn gebleven, leidt tot een ongewenste ongezonde diversiteit aan 
nationale procedures, die binnen een interne markt niet mag worden aangetroffen en 
afbreuk doen aan de goede werking van de interne markt. De gemeenschapswetgever 
heeft ook de wijze van heffing en inning van de accijns bij invoer duidelijk niet willen 
harmoniseren1065. 

De accijnsheffing bij invoer verloopt voor een zeer groot deel zoals een binnenland-
se belasting. Door de goederen na de invoer over te brengen naar een belastingentre-
pot, wordt de heffing van de buitengrens verlegd naar het binnenland. In het overgro-
te deel van de gevallen worden de buiten douaneverband te brengen goederen over-
gebracht naar een belastingentrepot en komen daardoor, vanaf het moment van op-
name van de goederen in het belastingentrepot, te vallen onder het regime voor de 
binnenlandse heffing, het formaliteitenstelsel van de AWR. Voor de heffing en invor-
dering van accijnzen bij rechtstreekse invoer tot verbruik, welke maar een zeer be-
perkt deel van de totale invoer uitmaakt, is aangesloten bij de wettelijke bepalingen 
van het CDW, de UCDW en de DW (zoals dat ook bij de omzetbelasting het geval is). 
Het voordeel hiervan is dat alle noodzakelijke invoeraangiften op dezelfde wijze en 
tegelijkertijd kunnen worden gerealiseerd1066. De heffing bij invoer verloopt niet, zoals 

 
1060.  Artikel 6 lid 2 slotzin Accijnsrichtlijn. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staats-

secretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 40. 
1061.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 

2001/204, r.o. 41. 
1062.  In Nederland zijn dat de wettelijke bepalingen van de DW. 
1063.  HR 11 april 2003, nr. 37.519, BNB 2003/252, V-N 2003/21.14, r.o. 3.3.1 en 3.3.3. 
1064.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 11. 
1065.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecreta-

ris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 40. 
1066.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 13. 
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voor de binnenlandse heffing geldt, bij wege van voldoening op aangifte1067, maar bij 
wege van uitnodiging tot betaling (UTB)1068, de heffingstechniek voor de rechten bij 
invoer, overeenkomstig het CDW en de DW. 

De verwijzing naar het CDW, de UCDW en de DW bewerkstelligt geen uitbreiding 
van de belastbare feiten voor de accijnzen (of de omzetbelasting). Op basis van het 
CDW of de DW kan dus geen accijnsschuld (of omzetbelastingschuld) ontstaan. De 
Accijnsrichtlijn (en de BTW-richtlijn) definiëren zelfstandig de belastbare feiten voor 
de Europese accijnzen (en de Europese BTW), respectievelijk de Nederlandse accijns 
(en omzetbelasting) bij invoer. Voor de heffing van de accijnzen geldt dus niet het 
invoerbegrip van het douanerecht, maar het eigen, zelfstandige begrip invoer, zoals 
hierboven gedefinieerd, zodat in voorkomend geval eerst moet worden nagegaan of 
daarvan sprake is vóórdat aan overeenkomstige toepassing van het douanerecht 
wordt toegekomen1069. Hetzelfde geldt voor de plaats van de onttrekking. Die mag in 
ieder geval niet worden vastgesteld op basis van de regels van het CDW voor de vast-
stelling van de plaats waar een douaneschuld ontstaat1070. Het CDW kent immers geen 
regeling die voor de heffing van de accijnzen bepaalt welke lidstaat heeft te gelden als 
de lidstaat op het grondgebied waarvan de onttrekking heeft plaatsgehad1071. De invoer 
vindt plaats met inachtneming van de formaliteiten die op grond van het CDW, de 
UCDW en de DW1072 moeten worden vervuld1073. 

Zowel bij rechtstreekse invoer tot verbruik van accijnsgoederen (het vanuit een 
derde land brengen van een accijnsgoed in Nederland met de bedoeling dit direct in de 
verbruikssfeer te brengen) als bij niet-rechtstreekse invoer tot verbruik van accijns-
goederen (het accijnsgoed wordt vanuit een douane-entrepot of een plaats voor doua-
neopslag in de verbruikssfeer gebracht), dient aangifte te worden gedaan op basis van 
het CDW, de UCDW en de DW en worden de accijnzen eveneens op basis van het 
douanerecht verschuldigd. Ook ingeval goederen buiten een douane-entrepot of een 
plaats voor douaneopslag worden gebracht en deze onder douanetoezicht worden 
overgebracht naar een plaats elders in Nederland alwaar de aangifte ten invoer tot 
verbruik plaats heeft, geschiedt de heffing van de accijns aan de hand van de bepalin-
gen van het CDW, de UCDW en de DW. Bij invoer valt ook te denken aan gevallen 

 
1067.  Hoofdstuk IV AWR. 
1068.  Hoofdstuk IV A AWR. 
1069.  Zie onder meer: HR 2 oktober 1996, nr. 30.954, BNB 1997/3. HR 9 oktober 1996, nr. 29.681, 

BNB 1997/4. HR 24 augustus 1999, nr. 34.410, BNB 1999/418. HR 24 augustus 1999, nr. 34.694, 
BNB 1999/419. 

1070.  Artikel 215 lid 2 en lid 3 CDW. 
1071.  Artikel 215 CDW regelt op welke plaats een douaneschuld ontstaat, niet op het grondgebied van 

welke lidstaat een onttrekking aan een douaneregeling heeft plaatsgevonden. 
1072. Artikel 62 Wa. Artikel 2 lid 2 onderdeel a DW, met uitzondering van artikel 868 UCDW. 
1073. Bedragen beneden E 10 worden gewoon geheven. De communautaire douanewetgeving biedt de 

lidstaten de mogelijkheid om rechten bij invoer, wanneer het gaat om bedragen van minder dan 
E 10 niet te heffen (artikel 868 UCDW). De niet-heffing van geringe bedragen bij invoer geldt uit-
sluitend voor de rechten bij invoer in de zin van de douanewetgeving. Niet voor de ter zake van 
invoer verschuldigde accijnzen of omzetbelasting (artikel 62 WA, artikel 26 Wet AVD en artikel 22 
lid 1 Wet OB 1968). Daartoe is voor deze belastingen artikel 868 UCDW uitgezonderd. Kamerstuk-
ken II 1997-1998, 25 692, nr. 3, blz. 10. 



4.7   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

488 

waarin de opslag strekt tot het opschorten van de verschuldigdheid van het invoer-
recht of van andere belastingen dan de accijns of invoerrecht die bij invoer worden 
geheven. 

Teruggaaf van accijns wordt verleend in gevallen waarin bij of krachtens het CDW 
aanspraak op terugbetaling of kwijtschelding van douanerechten zou bestaan1074. Tot 
terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij invoer wordt overgegaan wanneer 
wordt vastgesteld dat het bedrag van de rechten op het tijdstip van betaling niet wet-
telijk verschuldigd was. Een verzoek om terugbetaling moet bij het betrokken doua-
nekantoor binnen drie jaar worden ingediend te rekenen vanaf de datum waarop 
genoemde rechten aan de douaneschuldenaar zijn medegedeeld. Deze termijn wordt 
verlengd als de belanghebbende het bewijs levert dat hij ten gevolge van toeval of 
overmacht zijn verzoek niet binnen de genoemde termijn heeft kunnen indienen1075. 
Wanneer een verzoek om terugbetaling wordt ontvangen buiten de desbetreffende 
termijn die aanvangt met de uitreiking van de desbetreffende UTB, kan termijnover-
schrijding niet worden gerechtvaardigd als de belanghebbende het verzoek niet zo 
spoedig mogelijk heeft ingediend als redelijkerwijs van hem kan worden verlangd1076, 
ook wanneer zich een uitzonderingsgeval voordoet1077. 

4.7.27.3 Brengen van accijnsgoederen in het vrije verkeer 

Het aansluiten bij de heffing van douanerechten betekent dat uit derde landen bin-
nenkomende accijnsgoederen moeten worden binnen- en aangebracht en vervolgens 
onder een douanebestemming moeten worden geplaatst. Om deze voor de heffing van 
het douanerecht in het vrije verkeer van de Gemeenschap te brengen, moet vervol-
gens een aangifte worden gedaan waarmee deze goederen worden geplaatst onder de 
douaneregeling ‘in het vrije verkeer brengen’. Ter gelegenheid hiervan kunnen de 
accijnzen bij invoer worden geheven. Is de aangifte ten invoer gedaan, dan wordt het 
verschuldigde bedrag aan accijns berekend en geboekt1078. Van het geboekte bedrag 
doet de inspecteur door middel van de zogeheten UTB mededeling aan de belasting-
plichtige1079. Mocht achteraf blijken dat de accijns ten onrechte tot een te laag bedrag 
is geheven, dan kan deze worden nageheven. Meer precies spreekt het douanerecht 
over ‘boeking achteraf’1080. Daarvan kan slechts worden afgezien als ten onrechte niet 
is geheven op grond van ongeldig verklaarde wettelijke bepalingen, of sprake is van 
een ambtelijke vergissing1081. De zeer strikte toepassing van deze bepaling van douane-

 
1074.  Zo dit al niet rechtstreeks voortvloeit uit artikel 62 Wa kan dit worden afgeleid uit artikel 110a DR. 

Hof Amsterdam 22 april 2004, nr. 00/03743, LJN AP4203, r.o. 6.1.2. 
1075.  Artikel 236 lid 1 en lid 2 CDW. 
1076.  Hof Amsterdam 29 september 2004, nr. 03/01944, LJN AR5392, r.o. 6.4. 
1077.  Vgl. HvJ EG 7 september 1999, nr. C-61/98, De Haan Beheer BV vs. Inspecteur der Invoerrechten en 

Accijnzen te Rotterdam, Jur. 1999, blz. I-05003. 
1078. Artikel 217 lid 1 CDW. 
1079.  Artikel 221 lid 1 CDW jo. artikel 22a lid 1 AWR. 
1080.  Artikel 220 lid 1 CDW. 
1081. Artikel 220 lid 2 CDW. Zie onder meer: HvJ EG 22 oktober 1987, nr. 314/85, Foto-Frost vs. Haupt-

zollamt Lübeck-Ost (navordering van invoerrechten), Jur. 1987, blz. 4199. 
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recht volgt uit de rechtstreekse werking van het communautaire douanerecht, dat 
immers met voorrang moet worden toegepast boven het nationale douanerecht1082. 
Uitgesloten zijn vergissingen die zijn veroorzaakt door onjuiste verklaringen van de 
belastingschuldige, óók wanneer die gegevens te goeder trouw zijn verschaft en niet 
opzettelijk onjuist verstrekt1083. Accijnsgoederen uit derde landen komen Nederland 
binnen onder de douaneregeling intern communautair douanevervoer met de doua-
nestatus communautaire goederen, waardoor bij binnenkomst in het accijnsgebied 
van de Gemeenschap geen douaneformaliteiten behoeven te worden vervuld1084. Nadat 
de goederen bij het douanekantoor van binnenkomst zijn aangebracht, moet de ac-
cijns worden voldaan, tenzij het kantoor van bestemming van het douanevervoer in 
het binnenland is gelegen. Bij beëindiging van de douaneregeling moet aangifte wor-
den gedaan, waarna de verschuldigde accijns op UTB moet worden voldaan. 

De verschuldigdheid van de accijnzen bij invoer ontstaat door het brengen van 
niet-communautaire accijnsgoederen binnen de Gemeenschap vanuit een derde land 
bij de overschrijding van de buitengrens op de plaats waar dit belastbare feit zich 
voordoet1085. Dit betekent dat verschuldigdheid van Nederlandse accijnzen uitsluitend 
kan ontstaan ter zake van goederen die in Nederland in het vrije verkeer zijn gebracht. 
Wanneer sprake is van het op onregelmatige wijze binnenbrengen van goederen 
(smokkel), zonder dat daarbij kan worden vastgesteld waar dit binnenbrengen heeft 
plaatsgevonden, wordt de verschuldigdheid geacht te zijn ontstaan op de plaats waar 
wordt vastgesteld dat de goederen op onregelmatige wijze zijn binnengebracht en de 
goederen voorhanden worden gehouden1086. Het kantoor van vertrek wijst de aangever 
erop dat hij over een termijn van drie maanden beschikt om het bewijs te leveren van 
de regelmatigheid van het vervoer, enige andere aanwijzing dat de goederen niet 
zouden zijn onttrokken aan het douanetoezicht of van de plaats waar de overtreding 
of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan1087. De vermelding, door het kantoor van 
vertrek, van de termijn waarbinnen het bewijs van onder meer de plaats van de over-
treding door de aangever kan worden geleverd, heeft een dwingend karakter1088. Wan-
neer dan vervolgens dat bewijs niet binnen die termijn is geleverd, is de lidstaat waar-
toe het kantoor van vertrek behoort bevoegd de invoerrechten te innen1089. De vooraf-

 
1082. HvJ EG 15 juni 1964, nr. 6/64, Flaminio Costa vs. Enel, Jur. 1964, blz. 1141. TC 5 juni 2000, nr. 

0077/99, UTC 2000/40. TC 17 juli 2001, nr. 004/99, UTC 2001/59. 
1083.  HvJ EG 27 juni 1991, nr. C-348/89, Mecanarte – Metalurgia de Lagoa LDA vs. Chefe do Servico da 

Conferencia Final da Alfandega do Porto (navordering van douanerechten), Jur. 1991, blz. 3277. 
Hof Amsterdam 10 november 2003, nr. DK 01/90118, LJN AQ4459. 

1084. Uiteraard met uitzondering van de formaliteiten benodigd om de communautaire douanestatus 
van deze goederen vast te stellen. Artikel 48 CDW jo. artikel 313 UCDW. 

1085. Artikel 3 en artikel 62 Wa. Artikel 215 lid 1 CDW. 
1086. HR 11 april 2003, nr. 37.519, BNB 2003/252c, V-N 2003/21.14. Artikel 215 CDW. 
1087.  Artikel 378 en artikel 379 UCDW. HvJ EG 21 oktober 1999, nr. C-233/98, Hauptzollamt Neubran-

denburg vs. Lensing & Brockhausen GmbH, Jur. 1999, blz. I-7349, r.o. 30. 
1088.  HvJ EG 21 oktober 1999, nr. C-233/98, Hauptzollamt Neubrandenburg vs. Lensing & Brockhausen 

GmbH, Jur. 1999, blz. I-7349, r.o. 29. 
1089.  HvJ EG 21 oktober 1999, nr. C-233/98, Hauptzollamt Neubrandenburg vs. Lensing & Brockhausen 

GmbH, Jur. 1999, blz. I-7349, r.o. 31. 
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gaande kennisgeving van de gestelde termijn van drie maanden aan de aangever 
vormt een condicio sine qua non voor de invordering van de douaneschuld door de 
douaneautoriteit1090. De kennisgeving door het kantoor van vertrek aan de aangever 
van de termijn waarbinnen het gevraagde bewijs kan worden geleverd, is verplicht en 
moet voorafgaan aan de invordering van de douaneschuld1091. Deze termijn beoogt de 
belangen van de aangever te beschermen door hem de gelegenheid te verlenen om in 
voorkomend geval het bewijs te leveren van de regelmatigheid van het communautair 
douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerke-
lijk is begaan1092. De lidstaat op het grondgebied waarop het kantoor van vertrek zich 
bevindt, kan de invoerrechten slechts invorderen wanneer hij de aangever erop heeft 
gewezen dat hij drie maanden de tijd heeft om het gevraagde bewijs te leveren en 
wanneer dat bewijs niet binnen deze termijn is geleverd de accijns wordt ingevorderd.  

Het tijdstip waarop de verschuldigdheid van accijns ontstaat wordt bepaald door 
het moment waarop de verschuldigdheid van douanerechten ontstaat1093. De verschul-
digdheid ontstaat op het moment waarop de aangifte ten invoer wordt aanvaard of op 
het moment waarop accijnsgoederen op onregelmatige wijze de Gemeenschap wor-
den binnengebracht en voorhanden gehouden. 

4.7.27.4 Onttrekking aan douanetoezicht 

Zoals gezegd, is evenals de uitslag uit een belastingentrepot1094 ook de invoer een fy-
sieke handeling1095. Het toezicht daarop geschiedt door middel van administratieve 
controle. Van invoer is slechts sprake indien goederen fysiek, dus metterdaad in het 
vrije verkeer worden gebracht. Volgens het HvJ EG leent de sigarettenmarkt zich bij 
uitstek voor illegale handel1096. 

Accijnsgoederen die na te zijn binnengebracht zijn geplaatst onder de douanerege-
ling extern communautair douanevervoer, worden zowel met betrekking tot de hef-
fing van accijnzen1097 als met betrekking tot de heffing van omzetbelasting1098 in de 
wettelijke zin ingevoerd door onder meer onttrekking aan die regeling. Het begrip 
onttrekking komt een ruime werkingssfeer toe. Wanneer aan invoerrechten onder-

 
1090.  Artikel 379 lid 2 UCDW. HvJ EG 6 april 2006, nr. C-407/05, Reyniers & Sogama BVBA vs. Belgisch 

Interventie en Restitutiebureau (BIRB), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, 
r.o. 25. HvJ EG 20 januari 2005, nr. C-300/03, Honeywell Aerospace GmbH vs. Hauptzollamt Gie-
ßen, Jur. 2005, blz. I-689, r.o. 23. 

1091.  Artikel 378 lid 1 en artikel 379 lid 2 UCDW. HvJ EG 20 januari 2005, nr. C-300/03, Honeywell 
Aerospace GmbH vs. Hauptzollamt Gießen, Jur. 2005, blz. I-689, r.o. 24. 

1092.  HvJ EG 20 januari 2005, nr. C-300/03, Honeywell Aerospace GmbH vs. Hauptzollamt Gießen, 
Jur. 2005, blz. I-689, r.o. 23. 

1093. Artikel 3 en artikel 62 Wa. Artikel 201 lid 2 en artikel 202 lid 2 CDW. 
1094.  Niet zijnde een niet-fictieve AGP. 
1095.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 12 en 27. 
1096.  HvJ EG 10 december 2002, nr. C-491/01, The Queen and Secretary of State for Health vs. Bri-

tish American Tobacco (Investments) Ltd en Imperial Tobacco Ltd., Jur. 2002, blz. I-11453, r.o. 87. 
1097.  Artikel 5 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 lid 2 onderdeel b Wa. 
1098.  Artikel 61 BTW-richtlijn. Artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968. 
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worpen goederen aan het douanetoezicht worden onttrokken, ontstaat op het tijdstip 
van deze onttrekking een douaneschuld bij invoer1099. De gemeenschapswetgever heeft 
in het CDW de voorwaarden voor het bepalen van de douaneschuldenaren volledig 
willen vaststellen1100. Onttrekking van accijnsgoederen aan het douanetoezicht omvat 
volgens het HvJ EG in zijn arresten WANDEL (2001)1101, LIBEREXIM (2002)1102

 en HAMANN 
(2004)1103, voor zowel de accijnzen als voor de BTW elk handelen of nalaten dat tot 
gevolg heeft dat de bevoegde douaneautoriteit, al is het maar tijdelijk of gedeeltelijk, 
de toegang wordt belemmerd tot onder douanetoezicht staande goederen, en wordt 
belet de controles1104 uit te voeren1105. De goederen worden dan niet binnengebracht 
overeenkomstig de voorschriften van het CDW over het binnenbrengen van goederen 
in het douanegebied van de Gemeenschap1106, maar op onregelmatige wijze1107. Dien-
tengevolge worden zij geacht in de verbruikssfeer terecht te zijn gekomen en aange-
merkt als te zijn ingevoerd1108. Tijdstip en plaats van de onttrekking zijn, zowel voor de 
accijns als de omzetbelasting tijdstip en plaats waar de eerste onregelmatigheid is 
begaan die als onttrekking aan het douanetoezicht kan worden aangemerkt. Is niet 
vast te stellen waar in feitelijke zin zich de eerste onregelmatigheid heeft voorgedaan, 
dan wordt dan de onregelmatigheid geacht te zijn begaan in de lidstaat waartoe het 
kantoor van vertrek behoort1109. Alvorens de belanghebbende kan worden uitgenodigd 

 
1099.  HvJ EG 20 januari 2005, nr. C-300/03, Honeywell Aerospace GmbH vs. Hauptzollamt Gießen, 

Jur. 2005, blz. I-689, r.o. 18. 
1100.  HvJ EG 23 september 2004, nr. C-414/02, Spedition Ulustrans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A.S. 

Istanbul vs. Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (ontstaan van douaneschuld; op onregel-
matige wijze in douanegebied van Gemeenschap binnenbrengen; begrip douaneschuldenaar), Jur. 
2004, blz. I-8633, r.o. 39. HvJ EG 3 maart 2005, nr. C-195/03, België vs. Merabi Papismedov e.a. in 
tegenwoordigheid van KBC Lease Belgium NV en Volvo Truck Finance Belgium NV (aanbrengen 
van sigaretten onder benaming ‘kookgerei’ bij douane; ontstaan douaneschuld bij invoer; schul-
denaar van douaneschuld), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 38. 

1101.  HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Hauptzollamt Bremen, Jur. 2001, 
blz. I-873, r.o. 46-47. 

1102. HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-371/99, Liberexim BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2002, blz. I-06227, V-
N 2003/2.28, BNB 2003/158, m.nt. Bijl, r.o. 54-55. HR 11 april 2003, nr. 37.519, BNB 2003/252c, V-
N 2003/21.14. 

1103.  HvJ EG 12 februari 2004, nr. 337/01, Hamann International GmbH Spedition + Logistik vs. Haupt-
zollamt Hamburg-Stadt, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, Douanerechtspraak 
2004/29, r.o. 31. 

1104.  Als bedoeld in artikel 37 lid 1 CDW. 
1105.  Artikel 37 lid 1 CDW. HvJ EG 20 januari 2005, nr. C-300/03, Honeywell Aerospace GmbH vs. 

Hauptzollamt Gießen, Jur. 2005, blz. I-689, r.o. 19. Ruimer dan de situaties genoemd in artikel 865 
UCDW. 

1106.  Artikel 38 en artikel 40 CDW. 
1107.  Artikel 202 CDW. 
1108. Als bedoeld in artikel 3 Wa. 
1109.  Artikel 378 UCDW. Voor gebeurtenissen vóór 1994 knoopte de HR aan bij artikel 34 van Verorde-

ning (EEG) nr. 2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair douane-
vervoer, PB 1990, nr. L 262 (thans vervallen), waarvan de tekst vrijwel gelijkluidend is aan het 
thans geldende artikel 378 UCDW. HR 11 april 2003, nr. 37.519, BNB 2003/252c, V-N 2003/21.14, 
r.o. 3.3.1 en 3.3.3. 
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tot betaling, heeft hij drie maanden om het bewijs te leveren van de plaats waar de 
overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan. 

In dergelijke gevallen kunnen meerdere personen schuldenaar van de douane-
schuld zijn. Naast de personen die de goederen aan het douanetoezicht hebben ont-
trokken, is dat in voorkomend geval ook ‘de persoon die de verplichtingen welke 
voortvloeien uit de tijdelijke opslag van de goederen (…) dient na te komen’1110. Vol-
gens het HvJ EG in het arrest-VILUCKAS EN JONUSAS (2004) is de douaneschuldenaar de 
persoon die de goederen op onregelmatige wijze heeft binnengebracht, ook al zijn zij 
buiten medeweten van de bestuurder in een voertuig verborgen, en door deze laatste 
niet in de douaneaangifte vermeld1111. Ook al kunnen ook andere personen voor de-
zelfde goederen als douane- en accijnsschuldenaren worden aangemerkt, blijft toch 
steeds de persoon die de goederen metterdaad heeft binnengebracht zonder deze aan 
te geven de accijnsschuldenaar1112. In het arrest-BRITISH AMERICAN TOBACCO (2004) heeft 
het HvJ EG beslist, dat onder de regeling voor communautair douanevervoer geplaats-
te goederen ook aan het douanetoezicht worden onttrokken door het tijdelijk wegne-
men van het document voor douanevervoer T1 van de zending, ook wanneer dit niet 
van invloed is geweest op de goederen zelf en de als identificatiemaatregel door de 
douaneautoriteit aangebrachte verzegeling hierdoor niet is beschadigd, die autoriteit 
geen overlegging van het betrokken document voor douanevervoer heeft gevorderd 
en evenmin heeft vastgesteld dat dit document hem desgevraagd niet zonder aanzien-
lijke vertraging had kunnen worden overgelegd. Dit wegnemen is een handeling die 
tot gevolg heeft dat de bevoegde douaneautoriteit, al is het maar tijdelijk, de toegang 
wordt belemmerd tot onder douanetoezicht staande goederen en wordt belet de in de 
communautaire douanewetgeving voorziene controles uit te voeren1113. Voor onttrek-
king van goederen aan het douanetoezicht dient enkel aan objectieve voorwaarden te 
zijn voldaan, zoals de fysieke afwezigheid van de goederen op de toegelaten opslag-
plaats op het moment waarop de douaneautoriteit deze wenst te inspecteren1114. Van 
onttrekking aan het douanetoezicht kan reeds worden gesproken wanneer de goede-
ren objectief onttrokken zijn aan eventuele controles, ongeacht of deze daadwerkelijk 
door de bevoegde autoriteit zijn verricht1115. 

 
1110.  Artikel 203 lid 3 vierde streepje CDW. 
1111.  HvJ EG 4 maart 2004, nrs. C-238/02 en C-246/02, Hauptzollamt Hamburg-Stadt vs. Kazimieras 

Viluckas en Ricardas Jonusas, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 27-29. 
1112.  Op grond van artikel 202 CDW. Zie ook: HvJ EG 23 september 2004, nr. C-414/02, Spedition Ulus-

trans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A.S. Istanbul vs. Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (ont-
staan van douaneschuld; op onregelmatige wijze in douanegebied van Gemeenschap binnenbren-
gen; begrip douaneschuldenaar), Jur. 2004, blz. I-8633, r.o. 45. 

1113.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-222/01, British American Tobacco Manufacturing BV te Zevenaar vs. 
Hauptzollamt Krefeld (ontstaan, kwijtschelding en terugbetaling van een douaneschuld), Jur. 
2004, blz. I-4683, r.o. 53. 

1114.  HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Hauptzollamt Bremen, Jur. 2001, 
blz. I-00873, r.o. 48. HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-371/99, Liberexim BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2002, 
blz. I-06227, V-N 2003/2.28, BNB 2003/158, m.nt. Bijl, r.o. 60. 

1115.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-222/01, British American Tobacco Manufacturing BV te Zevenaar vs. 
Hauptzollamt Krefeld (ontstaan, kwijtschelding en terugbetaling van een douaneschuld), Jur. 
2004, blz. I-4683, r.o. 55. 
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Ook overigens lopen de accijnzen en de omzetbelasting bij niet-zuivering van do-
cumenten gelijk op. Zo geldt voor beide de kennisgeving bij onregelmatigheden1116. 
Wanneer goederen in tijdelijke opslag zijn gelost van of uit het vervoermiddel waarop 
ze zich bevonden, en zijn opgeslagen in afwachting van een douanebestemming, is de 
persoon die de goederen daadwerkelijk onder zich heeft de schuldenaar van de op het 
tijdstip van onttrekking van deze goederen aan het douanetoezicht ontstane douane-
schuld1117. Met betrekking tot de ‘verplichtingen welke voortvloeien uit de tijdelijke 
opslag van de goederen’ is de persoon die de summiere aangifte heeft ondertekend 
verplicht om de goederen waarvoor een summiere aangifte is ingediend, op elke vor-
dering van de douaneautoriteit opnieuw volledig aan te bieden, zolang ze niet zijn 
gelost van of uit het vervoermiddel waarop zij zich bevinden1118. Dit is de houder van 
de goederen: de persoon die de goederen, na de lossing ervan, onder zich heeft om ze 
te verplaatsen of op te slaan1119. Het houderschap is het doorslaggevende criterium om 
te bepalen welke persoon verplicht is de goederen in tijdelijke opslag na de lossing 
ervan op elke vordering van de douaneautoriteit opnieuw aan te bieden1120. De houder 
van deze goederen is als bewaarder ervan in staat, ze op elke vordering opnieuw aan 
te bieden, omdat de persoon die de summiere aangifte heeft ondertekend, op dat 
ogenblik de goederen niet steeds langer in zijn feitelijke macht heeft. De douaneauto-
riteit kan van de houder van de goederen eisen dat hij zekerheid stelt teneinde de 
betaling van iedere douaneschuld te waarborgen1121. Meerdere schuldenaren voor 
eenzelfde douaneschuld zijn hoofdelijk tot betaling van deze schuld gehouden1122. 

Het begrip onttrekking in de Wa1123 en de Wet OB 19681124 omvat niet mede de niet-
zuivering van een document als bedoeld in het CDW1125. Bij niet-zuivering van een 
document heeft ter zake van invoer enkel heffing van accijnzen en omzetbelasting in 
Nederland plaats, als ook hier te lande sprake is geweest van een fysieke onttrek-
king1126. Het douaneregime signaleert wel dat zich een onregelmatigheid heeft voorge-
daan, maar voor de accijnzen (en de omzetbelasting) is dat niet voldoende. Steeds zal 
daarnaast voor de accijnsheffing (en de heffing van de omzetbelasting) moeten komen 
vast te staan de plaats (dat wil zeggen de lidstaat) waar de accijnsgoederen metter-
daad aan het douaneverband zijn onttrokken. Blijft niettemin onduidelijk wat er met 
de goederen is gebeurd, dan ligt het in de rede de verschuldigdheid van accijns (en 
omzetbelasting) bij de belanghebbende te leggen. 

 
1116.  HR 11 april 2003, nr. 37.519, V-N 2003/21.14, r.o. 3.4.4. 
1117.  Artikel artikel 203 lid 3 vierde streepje CDW. 
1118.  Artikel 183 lid 1 en artikel 184 lid 1 UCDW. 
1119.  HvJ EG 15 september 2005, nr. C-140/04, United Antwerp Maritime Agencies NV vs. België en 

Seaport Terminals NV vs. België, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 33-41. 
1120.  Artikel 184 lid 2 UCDW. 
1121.  Artikel 51 lid 2 CDW. 
1122.  Artikel 213 CDW. 
1123.  Artikel 3 lid 2 Wa. 
1124.  Artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968. 
1125.  Als bedoeld in artikel 204 CDW. 
1126.  HR 14 maart 2001, nr. 35.960, V-N 2001/17.29, BNB 2001/206. 
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Een niet-zuivering wordt in beginsel aangemerkt als een onregelmatigheid1127. Een 
onregelmatigheid doet zich voor wanneer de verplichtingen om de onder het douane-
regime geplaatste goederen met de vereiste documenten op het kantoor van bestem-
ming aan te brengen, niet door de aangever zijn nagekomen1128. In gevallen waarin 
achteraf blijkt dat de ten uitvoer aangegeven goederen Nederland niet hebben verla-
ten, komt het daarvoor afgegeven document alleen al om die reden niet voor zuivering 
in aanmerking. Deze onregelmatigheid moet worden aangemerkt als een onttrekking 
aan het douanetoezicht, aangezien deze tot gevolg heeft gehad dat de douaneautori-
teit geen toegang meer had tot de onder het douanetoezicht staande goederen, waar-
door de in de communautaire douanewetgeving voorziene controles niet meer konden 
worden uitgevoerd. De goederen zijn dan onttrokken in de zin van de Accijns-
richtlijn1129, de Wa1130, de BTW-richtlijn1131 en de Wet OB 19681132. Op dat moment komt 
de vraag aan de orde of de Nederlandse douaneautoriteit in het kader van deze ont-
trekking bevoegd is de verschuldigde accijns of omzetbelasting te heffen. Deze be-
voegdheid moet voortvloeien uit de plaatsbepaling van het desbetreffende belastbare 
feit. Het belastbaar feit van de invoer voor de accijnzen en voor de omzetbelasting 
vindt plaats in de lidstaat waar de onregelmatigheid metterdaad plaatsvindt. Voor die 
plaatsbepaling zal dus zoveel mogelijk aansluiting moeten worden gezocht bij de 
vaststaande feiten. Het meest voor de hand liggende uitgangspunt daarvoor is, dat de 
onttrekking plaatsvindt op het grondgebied van de lidstaat waar die onttrekking zich 
metterdaad voordoet1133. In situaties waarin de onttrekking niet of niet exact kan wor-
den vastgesteld, zal een andere methode moeten worden beproefd. De onregelmatig-
heid wordt geconstateerd wanneer op de plaats van bestemming een verschil wordt 
aangetroffen tussen de hoeveelheid goederen die is opgenomen op de voor de over-
brenging gebruikte vervoersopdracht en de hoeveelheid goederen die aldaar metter-
daad is aangekomen. De vervoersopdracht moet dan worden beschouwd als een te 
zuiveren document. De accijns van de onregelmatig binnengebrachte goederen wordt 
dan meteen verschuldigd. Ook wanneer goederen in strijd met wettelijke bepalingen 
worden gelost, geladen, vervoerd, in enig gebouw, erf of besloten terrein worden in- of 
opgeslagen, voorhanden gehouden of daaruit worden uitgeslagen, of niet gedekt zijn 
door een document, is sprake van invoer, waardoor de accijns meteen verschuldigd 
wordt1134. Hetzelfde geldt voor onverklaarbaar vermiste goederen1135. 

 
1127.  Artikel 1 lid 2 Wa. Artikel 1 aanhef en onderdeel d Wet OB 1968. Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. 

Artikel 86a Wa. HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Minis-
tero delle Finanze, Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 47. HR 11 april 2003, nr. 37.519, V-N 2003/21.14, 
BNB 2003/252c, r.o. 3.3.5. 

1128.  Artikel 92 CDW. 
1129.  Artikel 5 lid 1 slotzin Accijnsrichtlijn. 
1130.  Artikel 3 lid 2 onderdeel b Wa. 
1131.  Artikel 61 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 7 lid 3 Zesde BTW-richtlijn). 
1132.  Artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968. 
1133.  Dit volgt uit artikel 5 lid 1 slotzin Accijnsrichtlijn voor de accijnzen en artikel 61 BTW-richtlijn 

voor de omzetbelasting. 
1134.  Artikel 5 lid 1 slotzin Accijnsrichtlijn. Artikel 1 Wa.  
1135.  Artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 88 lid 4 Wa. 
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Tijdstip en plaats van de onttrekking zijn volgens het HvJ EG in zijn arresten 
WANDEL (2001), LIBEREXIM (2002) en HAMANN (2004), ook voor de accijnzen en de om-
zetbelasting, tijdstip en plaats waar de eerste onregelmatigheid is begaan die kan 
worden aangemerkt als onttrekking aan het douanetoezicht1136. Voor onttrekking van 
goederen aan het douanetoezicht behoeft niet het oogmerk te bestaan de goederen in 
de Gemeenschap in het verkeer te brengen zonder inachtneming van de toepasselijke 
bepalingen van gemeenschapsrecht. Om een onttrekking vast te stellen moet enkel 
aan objectieve criteria zijn voldaan, om te voorkomen dat de heffing van accijnzen en 
omzetbelasting bij invoer nergens plaatsvindt1137. Het begrip ‘onttrekken’ omvat dus 
slechts de fysieke onttrekking in de zin van het CDW1138. Het omvat niet de niet-
zuivering van het document in de zin van het CDW1139. Bepalend is de plaats waar de 
goederen aan het douaneverband worden onttrokken. Het enkele feit dat het docu-
ment niet gezuiverd is, is daarvoor niet voldoende. Niet-zuivering zegt immers niet 
meer dan dat de goederen met het document kennelijk niet op het kantoor van be-
stemming zijn aangekomen, en niets over de bestemming van de goederen, laat staan 
waar de handelingen zijn verricht om in die bestemming verandering aan te brengen. 
De plaats waar de onregelmatigheid is begaan is dan vanzelf de plaats waar zich het 
belastbare feit van de invoer heeft voorgedaan1140. Het niet aanbrengen van de goede-
ren bij het kantoor van bestemming is geen element van het invoerbegrip, en kan dus 
geen belastbaar feit opleveren. Het niet voldoen aan formele verplichtingen die aan 
een douaneregeling zijn verbonden kan op zichzelf geen belastbaar feit vormen voor 
de heffing van de accijns of omzetbelasting1141. 

Het belastbaar feit van het onttrekken van een accijnsgoed aan een communautaire 
douaneregeling – element van het invoerbegrip voor de accijnzen1142 en voor de om-

 
1136.  HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-371/99, Liberexim BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2002, blz. I-06227, r.o. 57, 

V-N 2003/2.28. HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Hauptzollamt Bremen, 
Jur. 2001, blz. I-00873, r.o. 47. HvJ EG 12 februari 2004, nr. 337/01, Hamann International GmbH 
Spedition + Logistik vs. Hauptzollamt Hamburg-Stadt, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl, Douanerechtspraak 2004/29. HR 11 april 2003, nr. 37.519, BNB 2003/252c, 
V-N 2003/21.14. 

1137.  HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-371/99, Liberexim BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2002, blz. I-06227, r.o. 60-
61, V-N 2003/2.28. HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Hauptzollamt Bre-
men, Jur. 2001, blz. I-00873, r.o. 48. HvJ EG 12 februari 2004, nr. 337/01, Hamann International 
GmbH Spedition + Logistik vs. Hauptzollamt Hamburg-Stadt, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl, Douanerechtspraak 2004/29. 

1138.  Artikel 203 CDW. 
1139.  Artikel 204 CDW. Artikel 204 CDW bepaalt uitdrukkelijk dat een belastbaar feit vanwege het niet-

voldoen aan de verplichtingen slechts aan de orde komt indien zich géén onttrekking als bedoeld 
in artikel 203 lid 1 CDW heeft voorgedaan. Dat volgt uit de navolgende zinsnede van artikel 204 
lid 1 CDW: ‘in andere gevallen dan die bedoeld in artikel 203 CDW’. Er is onder het CDW derhalve 
sprake van een rangorde. 

1140.  HR 11 juni 1997, nr. 32.138, BNB 1997/242. Zie ook: Hof ’s-Hertogenbosch 24 juli 2002, nr. 
98/05027, LJN AE7287. 

1141.  HR 14 maart 2001, nr. 35.960, V-N 2001/17.29, BNB 2001/206. 
1142.  Artikel 5 lid 1 slotzin Accijnsrichtlijn. 
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zetbelasting1143 – moet zijn gegrond op hetgeen metterdaad, feitelijk, fysiek met de 
goederen zelf is gebeurd. De procedure van het douanevervoer is daarop ingesteld. 
Eerst wordt bij het kantoor van bestemming nagegaan of de goederen aldaar zijn aan-
gebracht. Blijkt dit niet het geval, dan gaat het kantoor van vertrek na bij de in het 
document vermelde kantoren van doorgang of de kennisgevingen van doorgang zijn 
afgegeven. In de lidstaat waar de laatste kennisgeving van doorgang is afgegeven 
worden de goederen geacht te zijn binnengekomen. Het kantoor van vertrek deelt dit 
aan de douaneautoriteit van deze lidstaat mee, zodat die douaneautoriteit in die lid-
staat de actie tot invordering voor de belastingen welke verschuldigd zijn bij invoer 
kan instellen1144. Het kantoor van vertrek kan een douaneschuld die naar aanleiding 
van een overtreding of een onregelmatigheid in verband met extern communautair 
douanevervoer is ontstaan, ook dan bij de aangever invorderen wanneer dit kantoor 
hem niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor 
communautair douanevervoer heeft meegedeeld dat deze zending niet bij het kantoor 
van bestemming is aangebracht en dat de plaats van de overtreding of de onregelma-
tigheid niet kan worden vastgesteld. Geen enkele bepaling van het CDW levert grond 
op voor de conclusie dat de overschrijding van de termijn van elf maanden de douane-
schuld die voor de aangever is ontstaan, teniet doet gaan1145. Steeds zal op zoek moe-
ten worden gegaan naar de plaats waar de goederen metterdaad aan het douane-
toezicht zijn onttrokken, dat wil zeggen naar de plaats waar zich een fysieke onttrek-
king aan het douanetoezicht in de zin van het CDW heeft voorgedaan1146. Deze fysieke 
onttrekking levert het belastbare feit van de invoer op1147. 

Douane-expediteur DE HAAN, verrichtte, handelend als aangever, zeven aangiften 
T1 met het oog op plaatsing van meerdere partijen sigaretten onder de regeling extern 
communautair douanevervoer (1993). Deze niet-communautaire goederen, afkomstig 
uit Nederlandse douanedepots, zouden naar Antwerpen worden verzonden om van-
daar naar diverse derde landen te worden uitgevoerd. De goederen zijn nimmer bij het 
kantoor van bestemming in Antwerpen aangekomen, maar zonder betaling van de 
erover verschuldigde douanerechten in Nederland in het vrije verkeer gebracht. Uit 
onderzoek is onder meer gebleken, dat de documenten T1 door een Belgische douane-

 
1143.  Artikel 61 BTW-richtlijn. 
1144.  B.J.M. Terra, Douane, inleiding in het douanerecht, 1986, blz. 216-217. 
1145.  Deze termijn is een procedureregel, die enkel voor de administratieve autoriteiten geldt en tot 

doel heeft te verzekeren dat de bepalingen inzake de invordering van de douaneschuld door deze 
autoriteiten snel en eenvormig worden toegepast in het belang van een snelle terbeschikkingstel-
ling van de eigen middelen van de Gemeenschap. Artikel 379 lid 1 UCDW. HvJ EG 14 november 
2002, nr. C-112/01, SPKR 4 nr. 3482 ApS vs. Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, 
Aktieselskabet af 11/9 1996 en Arden Transport & Spedition ved Søren Lauritsen og Lene Lauritsen 
I/S (ATS), Jur. 2002, blz. I-10655, r.o. 32. 

1146. Artikel 203 CDW. Artikel 3 lid 2 onderdeel b Wa. HR 24 augustus 1999, 34.410, BNB 1999/418 en 
34.694, BNB 1999/419. HR 14 maart 2001, nr. 35.960, V-N 2001/17.29, BNB 2001/206. Hof ’s-Her-
togenbosch, 4 april 2000, nr. 96/1454, V-N 2000/36.20. Hof ’s-Gravenhage 28 juni 2001, nr. 
96/2306, V-N 2001/64.27. Hof 's-Hertogenbosch 24 augustus 2000, nr. 96/2264, V-N 2000/53.18. 
Hof Amsterdam 15 januari 2001, nr. 99/1946, V-N 2001/20.32. Hof Arnhem 8 november 2000, nr. 
97/20159, V-N 2001/23.33. 

1147.  Zie bijvoorbeeld: Hof ’s-Hertogenbosch 24 juli 2002, nr. 98/05027, LJN AE7287. 
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ambtenaar op het douanekantoor te Antwerpen valselijk waren afgestempeld. DE 

HAAN was op geen enkele wijze bij de fraude betrokken en nam te goeder trouw aan, 
dat het douanevervoer normaal was verlopen, hoewel één van de verdachten deel 
uitmaakte van haar personeel. De douaneautoriteit nodigde DE HAAN uit tot betaling 
van een bedrag van € 403.087 (1995). Het HvJ EG besliste in het arrest-DE HAAN BEHEER 
(1999), dat het gemeenschapsrecht de douaneautoriteiten die op de hoogte zijn van 
een mogelijke fraude in het kader van de regeling extern communautair douanever-
voer, geen enkele verplichting oplegt de aangever ervoor te waarschuwen, dat hij ten 
gevolge van die fraude douanerechten schuldig kan worden, ook als de aangever te 
goeder trouw heeft gehandeld. 

Een groothandelaar heeft 1.960 kartons sigaretten onder geleide gesteld van 
TIR-carnets voor vervoer met bestemming Tunesië. Het voorziene douanekantoor van 
doorgang was in Spanje. De carnets blijken niet bij het Spaanse douanekantoor van 
doorgang aangeboden en de stempeling vals. Wegens het niet-zuiveren van de carnets 
heeft de inspecteur de groothandelaar, als titularis van de carnets, een UTB uitgereikt 
ter zake van het belastbare feit van invoer in Nederland, waarvan de groothandelaar 
de schuldenaar is. De groothandelaar heeft geen enkel bewijs geleverd van de regel-
matigheid van het vervoer, noch is er enige andere aanwijzing voorhanden dat de 
goederen niet zouden zijn onttrokken aan het douanetoezicht. De sigaretten zijn dus 
onttrokken aan het douanetoezicht. De groothandelaar heeft zijn stelling dat de goe-
deren in Spanje aan het douanetoezicht zijn onttrokken evenmin onderbouwd, zodat 
voor de sigaretten een douaneschuld in Nederland is ontstaan. Doordat sprake is van 
een onttrekking van de goederen aan het douanetoezicht, zijn de sigaretten voor de 
heffing van de tabaksaccijns in het vrije verkeer gebracht. Omdat niet kan worden 
vastgesteld op het grondgebied van welke lidstaat de daadwerkelijke handelingen zijn 
verricht, als gevolg waarvan het toezicht op de goederen is verbroken, moet de ont-
trekking volgens de arresten WANDEL (2001), LIBEREXIM (2002) en HAMANN (2004) ge-
acht worden zich in Nederland te hebben voorgedaan en is de accijnsschuld in Neder-
land ontstaan1148. Voor de heffing van de tabaksaccijns moeten de sigaretten geacht in 
Nederland te zijn ingevoerd. Gegeven het feit dat, zoals gezegd, de accijns wordt gehe-
ven en geïnd op de door de lidstaten zelf vastgestelde wijze, heeft het Gerechtshof 
Amsterdam beslist dat de UTB terecht aan belanghebbende was uitgereikt1149. 

Een spoorwegmaatschappij heeft 672 kartons sigaretten met een vrachtbrief CIM 
aangenomen ten uitvoer van Nederland naar Slovenië (op dat moment nog geen lid-
staat van de Gemeenschap). De sigaretten waren hier te lande geproduceerd onder de 
douaneregeling actieve veredeling1150. De douaneautoriteit te Bergen op Zoom heeft de 
vrachtbrief geldig gemaakt als document T1 voor het vervoer per spoor onder de rege-
ling extern douanevervoer1151. De sigaretten zijn geladen in een treinwagon, waarvan 
de deuren werden verzegeld. Op het rangeeremplacement Kijfhoek te Zwijndrecht is 

 
1148.  HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-371/99, Liberexim BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2002, blz. I-06227, V-

N 2003/2.28, BNB 2003/158, m.nt. Bijl, r.o. 44. 
1149.  Hof Amsterdam 21 januari 2003, nr. 97/90190, LJN AM7965. 
1150.  Als bedoeld in artikel 4 lid 16 onderdeel d CDW. 
1151.  Artikel 350 jo. artikel 414 UCDW. 
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de verzegeling verbroken en zijn acht dozen sigaretten gestolen. De spoorwegmaat-
schappij deed wel aangifte van de diefstal bij de spoorwegpolitie, maar niet van de 
verschuldigde accijns van de gesloten sigaretten bij de inspecteur. Daarom heeft de 
inspecteur de spoorwegmaatschappij een UTB uitgereikt voor de ter zake verschuldig-
de accijns, omzetbelasting en invoerrechten. De diefstal van de acht dozen sigaretten 
vormt een onttrekking aan een douaneregeling en daarmee de invoer van de sigaret-
ten1152. De aanwijzing van degene die invoert, de belastingplichtige, geschiedt met 
toepassing van het douanerecht1153. Omdat de acht dozen sigaretten niet op regelmati-
ge wijze een toegelaten bestemming hebben gevolgd is de als document T1 dienst-
doende vrachtbrief niet gezuiverd. Degene die goederen met een vrachtbrief CIM, die 
als aangifte of document T1 dienst doet, ten vervoer aanneemt, is voor dit vervoer 
aangewezen als aangever1154. De aangever voor het externe douanevervoer van de 
sigaretten naar Slovenië is dan, zo heeft Hof ‘s-Hertogenbosch beslist, de spoorweg-
maatschappij, aan wie dan ook de UTB juist is uitgereikt1155. 

Een douane-expediteur verzendt 17.004 flessen wodka onder de douaneregeling 
extern douanevervoer naar Finland (op dat moment nog geen lidstaat van de Gemeen-
schap). De wodka is niet op het kantoor van bestemming aangebracht bij de Finse 
douane. De stempels op de T1-documenten zijn vals. Het is niet bekend of de wodka al 
dan niet bij de Finse geadresseerde is aangekomen. Hieraan wordt het vermoeden 
ontleend dat met betrekking tot de wodka handelingen zijn verricht welke als ont-
trekking1156 moeten worden aangemerkt. De douane-expediteur heeft dit vermoeden 
niet ontzenuwd. In de nacht van 2 op 3 april 1998 zijn 691 kartons, met elk 10.000 
sigaretten die onder meer met een T1-document onder de regeling extern communau-
tair douanevervoer werden vervoerd, wederrechtelijk uit een zich in Nederland be-
vindende, met douaneloden verzegelde vrachtwagen gelost. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat de douane de toegang tot en de controle op de sigaretten is verloren. Dat brengt 
met zich dat de sigaretten in Nederland aan het douanetoezicht zijn onttrokken in de 
zin van het CDW1157. Het begrip onttrekken in de zin van de accijnswetgeving heeft 
geen andere betekenis dan het gelijkluidende begrip voor de douanerechten en de 
omzetbelasting heeft, zodat vaststaat dat de sigaretten in Nederland aan de regeling 
extern communautair douanevervoer zijn onttrokken en derhalve zijn ingevoerd1158. 

 
1152.  Als bedoeld in artikel 3 lid 2 onderdeel b Wa en artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968. 
1153.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 62 Wa. Artikel 1 onderdeel d en artikel 22 lid 1 Wet OB 

1968. HR 24 augustus 1999, nr. 34.410 en nr. 34.694, BNB 1999/418 en BNB 1999/419. 
1154.  Artikel 416 UCDW. 
1155.  Hof ’s-Hertogenbosch 24 augustus 2000, nr. 96/2264, LJN AB2264. 
1156.  Als bedoeld in artikel in de zin van artikel 3 lid 2 onderdeel b Wa. 
1157.  Artikel 203 lid 1 CDW. HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Hauptzollamt 

Bremen, Jur. 2001, blz. I-00873. HvJ EG 12 februari 2004, nr. 337/01, Hamann International GmbH 
Spedition + Logistik vs. Hauptzollamt Hamburg-Stadt, Douanerechtspraak 2004/29, www.cu-
ria.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl. 

1158.  Artikel 1 lid 1 aanhef en onderdeel f, en lid 2, artikel 3 lid 2 onderdeel b en artikel 62 lid 1 Wa. Hof 
Amsterdam 16 december 2003, nr. 00/90169, LJN AP1845. Tariefcommissie 27 december 2001, nr. 
0112/2000, LJN AP1827. Hof Amsterdam 7 december 2004, nr. 00/90144, LJN AR7814. 
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Een zo belangrijk controlemiddel als de douaneverzegeling mag – zeer bijzondere 
omstandigheden daargelaten – niet zonder toestemming van de douaneautoriteiten 
worden verbroken, zodat diegene die die verbreking toch aldus veroorzaakt, naar Hof 
Amsterdam heeft beslist, daarvan de douane- en accijnsrechtelijke consequenties 
moet aanvaarden1159. 

Een partij van 38 kartons sigaretten à 10.000 stuks van verschillende merken met 
bestemming Zwitserland met ambtelijke verzegeling door middel van een lood gela-
den in een voertuig en waarvoor de douaneautoriteit een document T1 had afgegeven, 
is in een loods zonder de status van douane-entrepot onder verbreking van de verze-
geling zonder toezicht en medeweten van douaneambtenaren gelost en opgeslagen in 
de loods. De verdwijning van 21 kartons als gevolg van een inbraak in de loods vormt, 
naar Hof Amsterdam heeft beslist, een onttrekking1160. Deze onttrekking vormt invoer 
zodat een accijnsschuld en een omzetbelastingschuld is ontstaan over de gestolen 
goederen1161. 

4.7.27.5 Terugbetaling en kwijtschelding 

Terugbetaling of kwijtschelding is in het douanerecht afhankelijk gesteld van twee 
cumulatieve voorwaarden, te weten het bestaan van een uitzonderlijke situatie en het 
ontbreken van manipulatie of klaarblijkelijke nalatigheid van de kant van de aangever. 
Het belang van een onderzoek dat erop gericht is, de daders of medeplichtigen van 
gepleegde of voorgenomen fraude te identificeren of aan te houden, kan stellig recht-
vaardigen, dat de aangever weloverwogen niet in kennis wordt gesteld van alle of van 
bepaalde onderzoeksresultaten, ook wanneer hij op geen enkele wijze bij de fraudu-
leuze handelingen betrokken was, waardoor voor de aangever een douaneschuld is 
ontstaan. Dit brengt de aangever in een uitzonderlijke situatie ten opzichte van andere 
marktdeelnemers die dezelfde werkzaamheid verrichten1162. 

Dit geldt volgens het HvJ EG in zijn BRITISH AMERICAN TOBACCO-arrest (2004) a fortio-
ri wanneer de overtredingen van de regeling voor communautair douanevervoer zijn 
begaan of uitgelokt door de douaneautoriteiten zelf. Wanneer de onttrekking van de 
goederen aan het douanetoezicht dat de plaatsing daarvan onder de regeling voor 
extern communautair douanevervoer meebrengt, het gevolg is van de handelwijze 

 
1159.  Hof Amsterdam 23 mei 2004, nr. 01/90093 DK, LJN AQ3685, r.o. 6.1.3 en 6.2.2. 
1160.  Als bedoeld in artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968 en als bedoeld in artikel 3 lid 2 onderdeel 

bWa. HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Hauptzollamt Bremen, Jur. 2001, 
blz. I-00873, UTC 2001/61, r.o. 47 ‘elke handeling of elk nalaten die/dat tot gevolg heeft, dat de be-
voegde douaneautoriteit, zij het tijdelijk, de toegang wordt belemmerd tot onder toezicht staande 
goederen en wordt belet de controles uit te voeren als bedoeld in artikel 37, lid 1, van het doua-
newetboek’. HvJ EG 12 februari 2004, nr. 337/01, Hamann International GmbH Spedition + Logistik 
vs. Hauptzollamt Hamburg-Stadt, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, Douane-
rechtspraak 2004/29. 

1161.  Op basis van artikel 1 lid 2 Wa en artikel 1 onderdeel d Wet OB 1968. Hof Amsterdam 23 mei 
2004, nr. 01/90093 DK, LJN AQ3685. 

1162.  HvJ EG 7 september 1999, nr. C-61/98, De Haan Beheer BV vs. Inspecteur der Invoerrechten en 
Accijnzen te Rotterdam, Jur. 1999, blz. I-05003, r.o. 36, 53 en 56. 
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van een undercoveragent van de douanerecherche en de aangever geen manipulatie of 
klaarblijkelijke nalatigheid kan worden verweten, wat de nationale rechter moet na-
gaan, dan bevindt deze zich namelijk eveneens in een situatie die uitzonderlijk is in 
vergelijking met die van andere marktdeelnemers die dezelfde activiteit uitoefenen, 
en die in voorkomend geval de kwijtschelding of de terugbetaling van de betaalde 
rechten rechtvaardigt1163. In de casus van het arrest-DE HAAN BEHEER is het HvJ EG in 
wezen van oordeel dat was voldaan aan de voorwaarden voor terugbetaling van de 
rechten betaald door aangever DE HAAN, aan wie geen enkele nalatigheid of manipula-
tie viel te verwijten, ondanks dat een van zijn personeelsleden betrokken bleek te zijn 
bij de tijdens de procedure van douanevervoer begane onregelmatigheden. Dit geldt te 
meer bij onregelmatigheden die zijn begaan door personen die niets van doen hebben 
met de onderneming van de aangever en op wie deze een beroep doet voor de nako-
ming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de plaatsing van goederen onder de 
regeling voor extern communautair douanevervoer. Dergelijke onregelmatigheden 
sluiten dus in beginsel niet uit dat door de aangever betaalde douanerechten worden 
terugbetaald, wanneer hem geen enkele manipulatie of klaarblijkelijke nalatigheid 
valt te verwijten1164. 

4.7.27.6 Ontstaan en tenietgaan accijnsschuld 

Zoals gezegd, kan aansluiting bij de heffing van douanerechten slechts aan de orde 
zijn, indien de overeenkomstig toe te passen douanebepalingen zich daar expliciet 
voor lenen. Zo kan voor het vaststellen van de plaats van een onregelmatigheid wor-
den aangeknoopt bij de regels in de UCDW voor onregelmatigheden en bewijs van de 
regelmatigheid van het douanevervoer1165. De regels in het CDW voor de bepaling van 
de douaneschuld1166 kunnen niet van overeenkomstige toepassing zijn ten aanzien van 
de heffing van de accijnzen (en omzetbelasting), omdat de invoerdefinitie van de 
accijnzen1167 (en van de omzetbelasting1168) meebrengt dat in geval van onttrekking de 
verschuldigdheid van accijns (en omzetbelasting) ter zake van invoer zich niet kan 
voordoen in een andere lidstaat dan de lidstaat op het grondgebied waarvan de goede-
ren worden onttrokken1169. Dit geldt ondanks dat de UCDW bepaalt1170, dat de regels 
voor de douaneschuld1171 van het CDW en de regels voor het douanevervoer van de 

 
1163.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-222/01, British American Tobacco Manufacturing BV te Zevenaar vs. 

Hauptzollamt Krefeld (ontstaan, kwijtschelding en terugbetaling van een douaneschuld), Jur. 
2004, blz. I-4683, r.o. 65. 

1164.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-222/01, British American Tobacco Manufacturing BV te Zevenaar vs. 
Hauptzollamt Krefeld (ontstaan, kwijtschelding en terugbetaling van een douaneschuld), Jur. 
2004, blz. I-4683, r.o. 69. 

1165.  Artikel 378 UCDW. 
1166.  Artikel 215 lid 2 en lid 3, artikel 203 en artikel 204 CDW. 
1167.  Artikel 5 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
1168.  Artikel 61 BTW-richtlijn. 
1169.  HR 14 maart 2001, nr. 35.960, V-N 2001/17.29, BNB 2001/206. 
1170.  Artikel 341 UCDW. 
1171.  Als bedoeld in artikel titel VII hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 CDW. 
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UCDW1172 van overeenkomstige toepassing zijn op invoerrechten en andere belas-
tingen op goederen1173, waaronder ook de plaatsbepalingsregels voor de douaneschuld 
vallen, en waarmee het kennelijk de bedoeling is dat tot het begrip douaneschuld 
tevens te rekenen valt de accijnsschuld en de omzetbelastingschuld. Hoewel het 
UCDW plaatsbepalingsregels voor onregelmatigheden bevat1174, noemt de Hoge Raad 
deze regels niet in een zaak waarin de lidstaat van invoer moest worden vastgesteld 
van een partij onregelmatig onttrokken melkpoeder uit Oost-Europa met bestemming 
Frankrijk, maar heeft slechts beslist dat het CDW1175 geen regeling bevat die voor het 
geval goederen aan een douaneregeling worden onttrokken uitwijst welke lidstaat 
heeft te gelden als de lidstaat op het grondgebied waarvan die onttrekking plaatsvindt. 
Met betrekking tot de vraag waar de onttrekking van de goederen heeft plaatsgevon-
den is een expliciet beroep gedaan op toepasselijkheid van de regels voor het ontstaan 
van de douaneschuld1176 en geen beroep gedaan op de plaatsbepalingsregels voor on-
regelmatigheden1177. Als de verschuldigdheid van accijns zich wel zou kunnen voor-
doen in een andere lidstaat dan de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen 
worden onttrokken, is dat in strijd met het bestemmingslandbeginsel. Hetzelfde geldt 
als de goederen intussen onder een volgende douaneregeling zijn gebracht1178. 

Enkel in situaties waarin de onttrekking in het geheel niet kan worden vastgesteld, 
zoals waarin de goederen noch de vereiste exemplaren van de aangifte aan het kan-
toor van bestemming of enig ander douanekantoor zijn aangebracht, terwijl evenmin 
is komen vast te staan waar de onregelmatigheid die daartoe heeft geleid, zich heeft 
voorgedaan, moet het ervoor worden gehouden dat die onregelmatigheid zich heeft 
voorgedaan in de lidstaat van het kantoor van vertrek. Alleen in een dergelijk geval 
kan de onbekende werkelijkheid met een fictieve plaatsbepaling opzij worden gezet. 
Als deze onregelmatigheid voor de accijnzen en de omzetbelasting ook onttrekking 
inhoudt1179, en het kantoor van vertrek in Nederland is gelegen, moet het er derhalve 
tevens voor worden gehouden dat de goederen in Nederland zijn ingevoerd1180. Ook 
wanneer in het geheel niet bekend is waar de goederen zijn onttrokken of waar deze 
nadien hebben verbleven, is het toegestaan – ook ingeval douanegoederen aan het 
douaneverband worden onttrokken zonder dat zij ten invoer tot verbruik worden 
aangegeven – het belastbare feit en het verschuldigd worden van de accijns en omzet-

 
1172.  Als bedoeld in artikel titel II UCDW. 
1173.  Als bedoeld in artikel 91 lid 1 onderdeel a CDW. 
1174.  Artikel 378 UCDW. 
1175.  Artikel 215 CDW. 
1176.  Artikelen 203, 204 en 215 CDW. 
1177.  Artikel 378 UCDW. 
1178.  Hof 's-Hertogenbosch, 31 januari 2000, nr. 94/1287, V-N 2000/35.23. 
1179.  Artikel 3 lid 2 onderdeel b Wa. Artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968. 
1180.  Artikel 1 lid 2 Wa. Artikel 1 aanhef en onderdeel d Wet OB 1968. Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. 

Artikel 86a Wa. HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Minis-
tero delle Finanze, Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 47. HR 11 april 2003, nr. 37.519, V-N 2003/21.14, 
BNB 2003/252c, r.o. 3.3.5. 
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belasting te verbinden met het belastbare feit en het verschuldigd worden ter zake 
van invoerrechten en dergelijke1181. 

De plaats van het belastbare feit voor de accijnzen en voor de omzetbelasting wordt 
als hoofdregel bepaald met behulp van de relevante bepalingen in de Accijnsrichtlijn 
en de BTW-richtlijn. Eerst wanneer deze geen uitkomst bieden, wordt aangeknoopt bij 
de douanebepalingen die zich daar expliciet voor lenen. De bepaling in het CDW inza-
ke het tenietgaan van de douaneschuld ingeval goederen ten aanzien waarvan een 
douaneschuld is ontstaan wegens het onregelmatig binnenbrengen in beslag worden 
genomen en op hetzelfde tijdstip of naderhand worden verbeurdverklaard, lijkt een 
douanebepaling te zijn die de accijnsschuld opzij kan zetten1182. Dit stelde de belang-
hebbende in een zaak waarin hij behulpzaam was bij smokkel van sigaretten die niet 
voorzien waren van accijnszegels door opslagruimte ter beschikking te stellen, partij-
en sigaretten op te halen, verpakt af te leveren en partijen te kopen. Volgens de be-
langhebbende waren de onveraccijnsde sigaretten op onregelmatige wijze vanuit 
derde landen binnengebracht en was sigarettenaccijns verschuldigd geworden ter 
zake van de invoer1183. De accijnsschuld zou vervolgens op voet van het CDW teniet 
zijn gegaan door inbeslagname1184. Terecht heeft de Hoge Raad in zijn VUURWERKGROOT-
HANDELAAR-arrest (2004) beslist, dat de inbeslagname niet heeft plaatsgevonden in het 
kader van binnenbrengen in douanetechnische zin, maar wegens het onregelmatig 
binnenbrengen van 4.366.400 stuks sigaretten in het douanegebied van de Gemeen-
schap. Dit begrip omvat niet feitelijke doorvoer. De invoer had al geruime tijd eerder 
plaatsgevonden dan het moment waarop de sigaretten in beslag werden genomen. 
Derhalve is sprake van uitslag wegens voorhanden hebben1185. Bovenal blijft gelden, 
dat de Wa en de Wet OB 1968 expliciet vereisen dat de onttrekking van de accijnsgoe-
deren aan het douaneregime in Nederland dient plaats te vinden. Indien dus de be-
langhebbende aannemelijk weet te maken dat dit toch niet het geval is, is heffing van 
accijnzen en omzetbelasting in Nederland uitgesloten. 

4.7.27.7 Invoer vanuit het douanegebied van de Gemeenschap niet zijnde het accijnsge-
bied van de Gemeenschap 

Het overbrengen van accijnsgoederen vanuit de gebieden die wel tot het douanege-
bied, maar níet tot het accijnsgebied van de Gemeenschap behoren, de zogeheten 
derdelandsgebieden1186, naar een lidstaat van de Gemeenschap wordt aangemerkt als 
invoer1187. Deze accijnsgoederen dienen dan nog in de accijnsheffing te worden be-
trokken, hoewel zij voor wat betreft de heffing van invoerrechten echter reeds in het 

 
1181.  HR 9 oktober 1996, nr. 29.681, BNB 1997/4. 
1182.  Artikel 233 onderdeel d CDW. 
1183.  Als bedoeld in artikel 3 Wa. 
1184.  Artikel 233 onderdeel d CDW. 
1185. HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN AO9493, BNB 2004/289.  
1186.  Helgoland, Büsingen (Duitsland), Ceuta, Melilla, de Canarische Eilanden (Spanje), de overzeese 

departementen van Frankrijk, Livigno, Campione d’Italia, de Italiaanse wateren van het Meer van 
Lugano (Italië), de Åland-eilanden (Finland) en de Kanaaleilanden (Verenigd Koninkrijk). 

1187.  Artikel 2 lid 3 en artikel 5 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
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vrije verkeer van de Gemeenschap zijn. Doordat de goederen zich voor de heffing van 
douanerechten reeds in het vrije verkeer bevinden, kunnen bij de goederenbewegin-
gen van en naar deze derdelandsgebieden de gebruikelijke procedures, zoal de aangif-
te ten invoer en de aangifte ten uitvoer niet plaatsvinden. In plaats daarvan worden 
accijnsgoederen afkomstig uit deze gebieden, wanneer zij onder een van de douane-
schorsingsregelingen zijn geplaatst1188, dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot 
worden ondergebracht, overeenkomstig de regeling voor intern communautair doua-
nevervoer, of via een of meer niet tot de EVA behorende derde landen onder dekking 
van een carnet TIR of een carnet ATA, geacht zich onder schorsing van accijns te be-
vinden1189. 

4.7.27.8 Inklaren en summiere aangifte 

Goederen en dus ook accijnsgoederen die vanuit een derde land door de lucht, over 
land of vanuit zee het grondgebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, 
moeten onverwijld door de persoon die deze binnenbrengt of, in voorkomend geval, 
door de persoon die zich met het vervoer van de goederen belast nadat deze in het 
douanegebied van de Gemeenschap zijn binnengebracht, langs voorgeschreven routes 
worden aangebracht bij het eerste douanekantoor (het kantoor van binnenkomst) of 
naar enige andere, door de douaneautoriteit aangewezen of goedgekeurde plaats1190, 
alwaar de goederen moeten worden ingeklaard, dat wil zeggen dat bij dat kantoor een 
summiere aangifte moet worden gedaan1191. Deze goederen moeten door diezelfde 
personen bij de douaneautoriteit worden aangebracht1192. De summiere aangifte wordt 
in de regel ingediend zodra de goederen bij de douane zijn aangebracht. De summiere 
aangifte moet worden ingediend hetzij door de persoon die de goederen het douane-
gebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht of, in voorkomend geval, door de 
persoon die zich met het vervoer van de goederen belast nadat deze zijn binnenge-
bracht, hetzij door de persoon in wiens naam de eerste twee personen hebben gehan-
deld1193. Bij de douane aangebrachte goederen krijgen, zodra ze zijn aangebracht en in 
afwachting van het moment waarop zij een douanebestemming krijgen, de status van 
goederen in tijdelijke opslag1194. Deze mogen slechts met toestemming van de douane-
autoriteit en op de door deze autoriteit aangewezen of goedgekeurde plaatsen worden 
gelost van of uit het vervoermiddel waarop ze zich bevinden1195. 

Inklaren is de eerste aangifte van de binnenkomst van voertuigen, lading, brand-
stoffen en boordproviand. Wanneer de goederen aldus bij het eerste kantoor worden 
aangebracht is sprake van regelmatig binnenbrengen. Zo niet, dan worden over de 

 
1188.  Als bedoeld in artikel 84 lid 1 onderdeel a CDW. 
1189.  Artikel 5 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 165 CDW. Artikel 340quater UCDW. 
1190.  Artikel 38 CDW. 
1191.  Artikel 43 CDW. 
1192.  Artikel 40 CDW. 
1193.  Artikel 44 lid 2 onderdeel a en onderdeel b CDW. 
1194.  Artikel 50 CDW. 
1195.  Artikel 46 lid 1 CDW. 
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goederen invoerrechten, accijns en omzetbelasting verschuldigd op grond van onre-
gelmatig binnenbrengen van de goederen1196.  

De summiere aangifte – en ook andere aangiften – kunnen door een ieder worden 
gedaan die in staat is de goederen te tonen en de benodigde documenten aan de dou-
aneautoriteit over te leggen. Het is voor de aangever niet noodzakelijk eigenaar van de 
goederen te zijn. De gevolgen van de aangiften treffen in beginsel de aangever. Dit kan 
anders zijn wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van vertegenwoor-
diging en de daaraan verbonden voorwaarden in acht worden genomen. Een ieder kan 
zich voor het vervullen van de in de douanewetgeving voorgeschreven handelingen en 
formaliteiten bij de douaneautoriteit doen vertegenwoordigen1197. 

4.7.27.9 Douanebestemming 

Na het aanbrengen moeten de goederen een douanebestemming krijgen. Onmiddellijk 
na het aanbrengen hebben de goederen al de status van goederen in tijdelijke op-
slag1198. Gedurende de periode van tijdelijke opslag mogen de goederen zich alleen 
bevinden op door de douaneautoriteit goedgekeurde verblijfplaatsen onder de door de 
douaneautoriteit gestelde voorwaarden. Aan de goederen mogen geen andere bewer-
kingen dan die welke nodig zijn om de goederen in ongewijzigde staat te behouden.  

Voor het krijgen van een douanebestemming voor de goederen is moet aangifte 
worden gedaan. Het douanerecht onderscheidt de volgende douanebestemmingen1199: 
1. plaatsing van goederen onder een douaneregeling; 
2. binnenbrengen van goederen in een vrije zone of in een vrij entrepot; 
3. wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap; 
4. vernietiging van goederen; 
5. afstaan van goederen aan de Schatkist. 

 
Ad 1. De douanebestemming ‘plaatsing onder een douaneregeling’ kan omvatten: 
(1) plaatsing onder de douaneregelingen ‘douanevervoer’ of ‘opslag in douane-

entrepot’, waarmee de goederen kunnen worden vervoerd of opgeslagen; 
(2) plaatsing onder de douaneregelingen ‘actieve veredeling’, ‘behandeling onder 

douanetoezicht’ of ‘passieve veredeling’, waarmee de goederen kunnen worden 
be- of verwerkt; 

(3) plaatsing onder de douaneregeling ‘tijdelijke invoer’, waarmee de goederen kun-
nen worden gebruikt; 

(4) plaatsing onder de douaneregelingen ‘in het vrije verkeer brengen’ of ‘uitvoer’, 
waardoor de douanestatus van de goederen wijzigt. 

 
1196.  De invoerrechten worden verschuldigd wegens onregelmatig binnenbrengen van de goederen 

(artikel 202 CDW), accijnzen worden verschuldigd wegens voorhanden hebben van de goederen 
(artikel 2f Wa) en de omzetbelasting wordt verschuldigd wegens het onttrekken van de goederen 
aan het douanetoezicht (artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968). 

1197.  Artikel 5 CDW. 
1198.  Artikel 50 CDW. 
1199.  Artikel 4 onderdeel 15 CDW. 
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Voor goederen die bestemd zijn om onder een douaneregeling te worden geplaatst, 
moet een aangifte tot plaatsing onder deze douaneregeling worden gedaan1200. 

Wordt een accijnsgoed bij binnenkomst in de Gemeenschap onder een communau-
taire douaneregeling geplaatst, dan wordt het tijdstip van invoer doorgeschoven naar 
het moment waarop dat goed aan de communautaire douaneregeling wordt onttrok-
ken. De accijnsheffing bij binnenkomst kan dan vooralsnog achterwege blijven. Het 
brengen van uit een derde land afkomstige onveraccijnsde accijnsgoederen onder een 
communautaire douaneregeling leidt niet tot invoer1201 en daarmee tot schorsing van 
accijns1202. Indien de accijnsgoederen op juiste wijze zijn overgebracht zal de accijns 
pas verschuldigd worden ter zake van de uitslag uit een belastingentrepot of ter zake 
van de invoer uit een plaats voor tijdelijke opslag of uit een communautaire douane-
regeling. Onder een communautaire douaneregeling wordt mede begrepen de regeling 
extern communautair douanevervoer. In een belastingentrepot kunnen goederen 
slechts onder schorsing van accijns worden opgeslagen. Het schorsingsregime van de 
accijnzen1203 werkt niet door naar de invoerrechten1204. Een belastingentrepot is im-
mers geen communautaire douaneregeling. Daarom worden invoerrechten verschul-
digd wanneer accijnsgoederen vanuit een derde land of van een communautaire dou-
aneregeling worden overgebracht naar een belastingentrepot. Een belastingentrepot 
kan derhalve slechts communautaire goederen1205 herbergen. Niet-communautaire1206 
onveraccijnsde accijnsgoederen op het grondgebied van de Gemeenschap, bevinden 
zich altijd onder een communautaire douaneregeling. 

 
Ad 2. Vrije zones en vrije entrepots zijn delen van het douanegebied van de Gemeen-
schap of zich in dit gebied bevindende ruimten die van de rest van dit gebied zijn afge-
scheiden en waarin: 
1. niet-communautaire goederen voor de toepassing van de rechten bij invoer en de 

handelspolitieke maatregelen bij invoer worden geacht zich niet op het douanege-
bied van de Gemeenschap te bevinden, voor zover zij niet in het vrije verkeer zijn 
gebracht of onder een andere douaneregeling zijn geplaatst of worden ge- of ver-
bruikt onder andere voorwaarden dan in de douanewetgeving vermeld; of 

2. communautaire goederen wegens plaatsing in een vrije zone of in een vrij entre-
pot in aanmerking komen voor maatregelen die in beginsel aan de uitvoer van 
goederen zijn verbonden indien specifieke communautaire wetgeving daarin 
voorziet1207. 

 

 
1200.  Artikel 59 CDW. 
1201.  Artikel 3 lid 3 aanhef en onderdeel b Wa. 
1202.  Artikel 5 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 lid 3 onderdeel b Wa. 
1203.  Artikel 2 lid 3 Wa. 
1204.  Zie ook: paragraaf 19.2 onderdeel 4b LA. 
1205.  Als bedoeld in artikel 4 onderdeel 7 CDW. 
1206.  Als bedoeld in artikel 4 onderdeel 8 CDW. 
1207.  Artikel 166 CDW. 
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Ad 3, 4 en 5. Wederuitvoer, vernietiging onder ambtelijk toezicht, of afstand aan de 
Schatkist is de douanebestemming waarbij de goederen zich weliswaar in het douane-
gebied bevinden, maar aldaar niet overeenkomstig hun bestemming zullen worden 
gebruikt. In deze bestemmingen ligt het uitgangspunt besloten, dat douanerechten 
slechts moeten gaan drukken op goederen die bestemd zijn om in de Gemeenschap te 
worden gebruikt. Zo worden geen invoerrechten geheven ter zake van goederen die, 
zonder in het vrije verkeer te zijn gebracht, worden wederuitgevoerd (uitvoer van 
goederen met de niet-communautaire douanestatus), onder ambtelijk toezicht wor-
den vernietigd, of worden afgestaan aan de schatkist. Desgewenst kunnen binnen de 
voor toepassing van de desbetreffende douanebestemming vastgestelde voorwaarden 
en beperkingen, steeds een andere douanebestemming krijgen. Zo kunnen goederen 
die in eerste aanleg voor wederuitvoer waren aangegeven, alsnog onder een douane-
regeling worden geplaatst.  

Goederen kunnen buiten een plaats voor tijdelijke opslag worden gebracht of een 
van kracht zijnde communautaire douaneregeling kan worden beëindigd, waarna de 
goederen onder dekking van douanedocumenten worden overgebracht naar een los-
plaats elders1208. Aldaar kan dan aangifte tot plaatsing onder een douaneregeling, bij-
voorbeeld de douaneregeling vrij verkeer, worden gedaan. Het is niet steeds zo, dat 
goederen die op een losplaats zijn aangebracht onmiddellijk een bestemming krijgen 
om onder een douaneregeling te worden geplaatst. Deze goederen kunnen ook, onder 
dekking van douanedocumenten, weer naar een andere losplaats worden overge-
bracht. Op die andere losplaats kunnen de goederen dan een bestemming krijgen. 
Voor deze bestemmingen moet aangifte worden gedaan1209. 

4.7.27.10 Douaneregelingen waarmee goederen kunnen worden vervoerd of opgeslagen 

De douaneregelingen ‘douanevervoer’ en ‘opslag in douane-entrepot’ maken het mo-
gelijk goederen te vervoeren of op te slaan, zonder dat daarbij verregaande bewerkin-
gen of behandelingen aan de goederen mogen worden uitgevoerd. Door middel van 
deze douaneregelingen kunnen goederen naar een plaats in het binnenland worden 
vervoerd of kan de heffing van invoerrechten worden uitgesteld totdat de bestemming 
van de goederen definitief vast komt te staan. Gaan de goederen uiteindelijk naar een 
afnemer buiten de Gemeenschap, dan behoort op de goederen geen Europese douane-
rechten te drukken.  

De douaneregeling douanevervoer kent een tweetal varianten. De douaneregeling 
‘extern communautair douanevervoer’, ook T1-vervoer genoemd, maakt het mogelijk 
niet-communautaire goederen onder schorsing van douanerechten te vervoeren tus-
sen twee plaatsen in het douanegebied van de Gemeenschap1210. De douaneregeling 
‘intern communautair douanevervoer’, ook T2-vervoer genoemd, maakt het mogelijk 
om communautaire goederen te vervoeren tussen twee plaatsen in de Gemeenschap 
via het grondgebied van een derde land, zonder dat deze goederen hun communautai-

 
1208.  Artikel 46 en artikel 47 CDW. 
1209.  Artikel 59 CDW. 
1210.  Artikel 91 CDW. 
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re status verliezen1211. Bij vertrek wordt een opgaaf gedaan van de goederen die wor-
den vervoerd. Bij aankomst worden de goederen opgenomen en de uitkomsten hier-
van vergeleken met de bij vertrek ingediende opgaaf. Stemmen deze beide overeen, 
dan is de regeling gezuiverd. Is sprake van een verschil, dan moet dat worden ver-
klaard. Het douanetoezicht kan worden uitgeoefend hetzij door middel van documen-
ten, hetzij elektronisch. Worden documenten gebruikt, dan wordt het uit vier exem-
plaren bestaand Enig Document (ED) opgemaakt1212. Bij de elektronische variant, het 
New Computerised Transit System (NCTS), zijn de exemplaren van het ED vervangen 
door EDI-berichten (Electronic Data Interchange), waardoor een snelle afwikkeling 
van het douanevervoer kan worden bewerkstelligd.  

Het douanerecht kent verschillende opslagmodaliteiten. Naast de tijdelijke opslag 
en het vrije entrepot kent het CDW ook het douane-entrepot1213. Een douane-entrepot 
is een door middel van een vergunning aangewezen ruimte waarin niet-
communautaire goederen onder schorsing van heffing van douanerechten kunnen 
worden opgeslagen. Er zijn publieke entrepots, waarin een ieder goederen opslaan 
onder verantwoordelijkheid van de beheerder/vergunninghouder (type A), de eige-
naar/beheerder van de goederen (type B), of de douaneautoriteit (type F), en er zijn 
particuliere entrepots (types C, D en E), waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de 
vergunninghouder die tevens de enige persoon is die goederen mag opslaan. Het is 
niet vereist dat de vergunninghouder eigenaar is van de goederen1214. Het douane-
entrepot maakt het mogelijk goederen voor langere tijd op te slaan. Op het type E na, 
zijn alle typen entrepots plaatsgebonden. Het douanetoezicht dat wordt uitgeoefend 
op de entrepots varieert van vrijwel geheel fysiek (type B) tot vrijwel geheel admini-
stratief (type E). Om hun goede staat te bewaren en hun handelskwaliteit te verbete-
ren, mogen goederen tijdens de opslag een beperkt aantal behandelingen en bewer-
kingen ondergaan, de ‘gebruikelijke behandelingen’1215. Voor zover de voorwaarden en 
beperkingen van deze douaneregeling dit toelaten, zullen andere en verdergaande 
behandelingen moeten worden uitgevoerd met toepassing van de douaneregeling 
actieve veredeling of behandeling onder douanetoezicht. 

 
1211.  Artikel 163 CDW. 
1212.  Bij vertrek van de goederen blijft één van de vier exemplaren achter bij het kantoor van vertrek. 

Een ander deel is voor de aangever en de overige twee exemplaren, vergezellen de goederen. Een 
van deze beide exemplaren wordt door kantoor van bestemming voorzien van aftekening en de 
bevindingen van de ambtelijke opneming terug naar het kantoor van vertrek (het zogenoemde 
vijfde- of terugzendingsexemplaar). Het kantoor van vertrek vergelijkt het ontvangen terugzen-
dingsexemplaar met het bij vertrek achtergehouden exemplaar. Komen de op beide exemplaren 
vermelde bevindingen met elkaar overeen, dan wordt de regeling douanevervoer als gezuiverd 
aangemerkt. 

1213.  Artikel 98 CDW. 
1214.  Artikel 99 CDW. 
1215.  Artikel 109 CDW. 
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4.7.27.11 Douaneregelingen waarmee goederen kunnen worden be- of verwerkt 

De douaneregelingen actieve veredeling, passieve veredeling en behandeling onder 
douanetoezicht maken deel uit van de zogenaamde economische douaneregelin-
gen1216. Voor toepassing van deze regelingen is een vergunning vereist. Afgifte hiervan 
is onder meer afhankelijk van het antwoord op de vraag of aan de economische voor-
waarden wordt voldaan. De ratio van deze economische voorwaarden is te voorkomen 
dat in de Gemeenschap gevestigde producenten schade lijden doordat veredelaars 
met toepassing van de douaneregeling een voordeel zouden kunnen hebben doordat 
soortgelijke te veredelen invoergoederen nog niet in de heffing van douanerechten 
betrokken zijn geweest. Wordt aan de economische voorwaarden niet voldaan, dan 
kunnen deze economische douaneregelingen geen toepassing vinden. De veredelings-
handelingen kunnen dan slechts worden uitgevoerd wanneer de goederen in het vrije 
verkeer zijn gebracht of de goederen buiten het douanegebied zijn gebracht. 

De douaneregeling actieve veredeling maakt het mogelijk niet-communautaire 
goederen tijdelijk binnen de Gemeenschap te brengen om te worden bewerkt zonder 
dat ter zake van het binnenbrengen douanerechten behoeven te worden betaald. Deze 
regeling kent twee modaliteiten. Het eerste is het schorsingssysteem, waarbij de hef-
fing van invoerrechten wordt geschorst tot dat de goederen het grondgebied van de 
Gemeenschap weer hebben verlaten. Blijft wederuitvoer van de goederen of een deel 
daarvan achterwege, dan moeten de douanerechten alsnog worden betaald over de 
invoergoederen. Het tweede is het teruggaafsysteem, waarbij de invoergoederen in het 
vrije verkeer worden gebracht, de douanerechten worden betaald en, wanneer de 
veredelde goederen later een bestemming buiten het douanegebied volgen, worden 
terugbetaald wanneer het veredelde product wordt uitgevoerd1217. Ook kunnen in het 
vrije verkeer gebrachte goederen onder de regeling actieve veredeling een of meer 
veredelingshandelingen ondergaan, waarbij de voor deze goederen geldende rechten 
bij invoer worden terugbetaald of kwijtgescholden indien zij in de vorm van verede-
lingproducten uit het douanegebied van de Gemeenschap worden uitgevoerd1218. In de 
aangifte voor het vrije verkeer moet worden vermeld dat van het terugbetalingssys-
teem gebruik wordt gemaakt en moet naar de vergunning worden verwezen1219. De 
vergunninghouder kan om terugbetaling verzoeken indien hij naar het oordeel van de 
douaneautoriteit voldoende aantoont dat de met toepassing van het terugbetalings-
systeem in het vrije verkeer gebrachte invoergoederen in de vorm van veredelings-
producten zijn uitgevoerd en voor het overige aan alle voorwaarden voor de toepas-
sing van de regeling is voldaan1220. 

De douaneregeling passieve veredeling is het tegenovergestelde van actieve 
veredeling. Deze regeling maakt het mogelijk communautaire goederen buiten de 
Gemeenschap te bewerken, waarna de bewerkte goederen met gehele of gedeeltelijke 

 
1216.  Artikel 84 CDW. 
1217.  Artikel 128 CDW. 
1218.  Artikel 114 lid 1 aanhef en onderdeel b CDW. 
1219.  Artikel 125 CDW. 
1220.  Artikel 128 CDW. 
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vrijstelling van invoerrechten kunnen worden wederingevoerd in het vrije verkeer. De 
vrijstelling komt er in de basis op neer dat slechts invoerrechten hoeven worden be-
taald over de waarde die is toegevoegd buiten de Gemeenschap. 

4.7.27.12 Douaneregeling waarmee goederen kunnen worden gebruikt 

Met toepassing van de douaneregeling tijdelijke invoer kunnen goederen, waarvan 
reeds vast staat dat zij weer zullen worden wederuitgevoerd, in de Gemeenschap 
worden gebruikt1221. De regeling geldt voor een beperkte periode van in ieder geval 
niet meer dan 24 maanden1222. De regeling heeft twee varianten: 
1. de volledige vrijstelling van rechten, van toepassing op zoal vervoermiddelen die 

worden gebruikt door niet-ingezetenen van de Gemeenschap, containers, ram-
penbestrijdingsmateriaal en reizigersbagage; en 

2. de gedeeltelijke vrijstelling van rechten, waarbij invoerrechten verschuldigd wor-
den naar een tarief van 3% van het bedrag van de rechten die over de goederen 
zouden zijn geheven indien deze op de datum waarop zij onder de regeling tijde-
lijke invoer werden geplaatst, in het vrije verkeer zouden zijn gebracht1223. 

De goederen mogen geen be- of verwerking of andersoortige wijziging ondergaan. 

4.7.27.13 Douaneregelingen waardoor de douanestatus van goederen wijzigt (de aangif-
te ten invoer) 

Al dan niet voorafgegaan door toepassing van andere douanebestemmingen, kunnen 
niet-communautaire goederen door plaatsing onder de douaneregelingen ‘in het vrije 
verkeer brengen’ in het vrije verkeer van de Gemeenschap worden gebracht. De doua-
neregeling in het in het vrije verkeer brengen omvat toepassing van handelspolitieke 
maatregelen en het vervullen van andere formaliteiten voor de invoer van goederen 
alsmede de toepassing van de wettelijk verschuldigde rechten. Na het vervullen van 
deze formaliteiten ten behoeve van de invoer, dat wil zeggen het verrichten van de 
aangifte ten invoer en de voldoening van de wettelijk verschuldigde rechten en belas-
tingen en de toepassing van handelspolitieke maatregelen verkrijgen de goederen 
hierdoor de douanestatus van communautaire goederen1224. Tenzij andere belastingen, 
zoals de accijnzen en de omzetbelasting, voorzien in een mogelijkheid van schorsing, 
zullen ook nationale belastingen door de aangifte verschuldigd worden en moeten 
worden voldaan. Het verkrijgen van de communautaire douanestatus brengt mee dat 
de goederen vervolgens niet langer aan douanetoezicht zijn onderworpen.  

De douaneautoriteit kan na de vrijgave van de goederen ambtshalve of op verzoek 
van de aangever tot herziening van de aangifte overgaan1225. Voor een dergelijke her-
ziening is volgens het HvJ EG in het OVERLAND FOOTWEAR-arrest (2002) in het bijzonder 

 
1221.  Artikel 137 CDW. 
1222.  Artikel 140 CDW. 
1223.  Artikel 143 CDW. 
1224.  Artikel 79 CDW. 
1225.  Artikel 78 CDW. 
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aanleiding, als achteraf blijkt dat de op de aangifte vermelde gegevens niet juist wa-
ren1226. Er bestaat geen beletsel voor het aanvaarden van de mogelijkheid dat een der-
gelijk verzoek, waarvoor in de communautaire bepalingen geen formele regels zijn 
gesteld, in voorkomende gevallen ook gedaan kan worden in een bezwaarschrift dat is 
gericht tegen een uitnodiging tot betaling als de onderhavige en dat de uitspraak op 
het bezwaar dan tevens een beslissing op dat verzoek moet inhouden. In een dergelijk 
geval rust op de belanghebbende de plicht om aan te tonen dat de op de aangifte ver-
melde gegevens onjuist waren1227. 

4.7.27.14 Rechtstreekse invoer tot verbruik 

Wordt de summiere aangifte gevolgd door een aangifte voor het vrije verkeer, dan is 
sprake van rechtstreekse invoer tot verbruik en moet de accijns terstond worden 
voldaan1228. Wordt een accijnsgoed buiten een communautaire regeling geplaatst of 
buiten een plaats voor tijdelijke opslag gebracht, dan is eveneens sprake van verschul-
digdheid en moet de accijns ook terstond worden voldaan1229. 

Rechtstreekse invoer tot verbruik van accijnsgoederen maakt slechts een zeer be-
perkt deel van de totale invoer uit. In het overgrote deel van de gevallen worden de 
goederen buiten douaneverband gebracht en direct opgenomen in een belastingentre-
pot. Daardoor komen deze vanaf het moment van opname van de goederen in het 
belastingentrepot te vallen onder het regime dat voor de binnenlandse heffing geldt. 
De accijnsheffing bij invoer wordt dus in het merendeel van de gevallen verlegd van 
de buitengrens naar het binnenland. 

Er zijn mogelijkheden om de accijnsheffing bij rechtstreekse invoer uit te stellen. 
Onder naleving van de in het DB opgenomen regels kunnen accijnsgoederen na het 
binnenbrengen in Nederland vanuit een derde land worden overgebracht naar een 
belastingentrepot, een plaats voor tijdelijke opslag, of weer buiten Nederland worden 
gebracht, dan wel worden geplaatst onder een communautaire douaneregeling. De 
accijnsheffing bij binnenkomst in Nederland kan dan vooralsnog achterwege blijven. 
Als accijnsgoederen op juiste wijze zijn overgebracht, zal de accijns daarvan pas ver-
schuldigd worden ter zake van de uitslag uit een belastingentrepot of ter zake van de 
invoer uit een plaats voor tijdelijke opslag of uit een communautaire douaneregeling.  

Wanneer voor goederen een communautaire douaneregeling wordt beëindigd zon-
der dat de wettelijke voorwaarden zijn nagekomen is sprake van invoer. De accijns 
wordt dan ook meteen verschuldigd1230. 

 
1226.  HvJ EG 5 december 2002, nr. C-379/00, Overland Footwear Ltd vs. Commissioners of Customs & 

Excise (terugbetaling van de over het totale bedrag betaalde rechten), Jur. 2002, blz. I-11133. 
1227.  HR 9 juli 2004, nr. 39.666, LJN AQ0093. 
1228.  Artikel 62 Wa. Artikel 201 CDW. 
1229.  Artikel 1 Wa. Artikel 204 CDW. 
1230.  Artikel 203 CDW. Artikel 1 Wa. 
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4.7.27.15 Kleine zendingen bij invoer 

De heffing van de accijns van andere goederen dan handelsgoederen die in aan parti-
culieren gerichte kleine zendingen worden ingevoerd, geschieden naar forfaitaire 
tarieven. Hetzelfde geldt voor de invoer van accijnsgoederen die deel uitmaken van de 
persoonlijke bagage van reizigers1231. Hiermee kan in deze gevallen de heffing van 
accijns worden vergemakkelijkt1232. De forfaitaire tarieven zijn opgenomen in de Dou-
aneregeling (DR)1233 en sluiten aan bij de voor het invoerrecht geldende regeling, ge-
grond op de GN-verordening. Voor dranken behorend tot de categorie overige alco-
holhoudende producten1234 bedraagt het tarief € 5,72 per liter. Het tarief voor rookta-
bak bedraagt 45% van de kleinhandelsprijs van soortgelijke producten. Het tarief voor 
sigaretten bedraagt 57% van de kleinhandelsprijs van soortgelijke producten. Deze 
forfaitaire tarieven zijn uiteraard niet van toepassing met betrekking tot handelsgoe-
deren1235. 

4.7.28 Uitvoer 

4.7.28.1 Geen belastbaar feit 

Niet als uitslag wordt aangemerkt het brengen van een accijnsgoed vanuit een belas-
tingentrepot naar een derde land. Onder derde land wordt verstaan: elke plaats buiten 
het douanegebied van de Gemeenschap. Hoewel geen belastbaar feit, behoort de uit-
voer van goederen uit de Gemeenschap te worden behandeld tezamen met de invoer 
van goederen in de Gemeenschap. 

Uitvoer is het overbrengen van communautaire accijnsgoederen van een lidstaat 
van de Gemeenschap naar een derde land. Voor accijnsgoederen die worden gebracht 
naar een derde land geldt het uitgangspunt dat op deze goederen geen accijns meer 
mag rusten. Daarom heeft uitvoer doorgaans plaats rechtstreeks vanuit het stelsel van 
onderling verbonden belastingentrepots, het stelsel van de schorsing van de accijns1236, 
maar ook kunnen accijnsgoederen vanuit de verbruikssfeer worden gebracht naar een 
derde land of daaraan voorafgaand naar een douane-entrepot of naar een plaats voor 
douaneopslag, met het doel dat die accijnsgoederen niet binnen de Gemeenschap 
zullen worden verbruikt en daarop dan ook geen accijns meer drukt1237. In deze laatste 
gevallen is voorzien in teruggaaf van accijns. Die teruggaaf bij uitvoer wordt verleend 
voor accijnsgoederen die zijn geplaatst onder een communautaire douaneregeling met 
als bestemming een derde land1238. 

 
1231.  Artikel 63 lid 1 Wa. 
1232.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 57. 
1233.  Artikel 152 en artikel 153 DR. 
1234.  Als bedoeld in artikel 12 Wa. 
1235.  Artikel 63 lid 2 Wa. 
1236.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 25. 
1237.  Artikel 71 lid 1 onderdeel b Wa. 
1238.  Artikel 71 lid 1 onderdeel c Wa. 
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4.7.28.2 Douaneregelingen waardoor de douanestatus van goederen wijzigt (aangifte 
ten uitvoer) 

Plaatsing van goederen onder de douaneregeling uitvoer, de aangifte ten uitvoer, 
waardoor eveneens de douanestatus van de goederen wijzigt, is het tegenovergestelde 
van de aangifte ten invoer. Deze douaneregeling maakt het mogelijk dat communau-
taire goederen het douanegebied van de Gemeenschap verlaten. Verlaten communau-
taire goederen metterdaad het douanegebied, dan verkrijgen deze goederen hierdoor 
de douanestatus van niet-communautaire goederen1239. De aangifte ten uitvoer moet 
worden gedaan bij het douanekantoor waaronder de exporteur is gevestigd of waar de 
goederen zijn verpakt of zijn geladen in of op het vervoermiddel waarmee de goede-
ren zullen worden uitgevoerd. Het toezicht hierop wordt geëffectueerd door middel 
van documenten. Van uitvoer moet worden onderscheiden de douanebestemming 
wederuitvoer; deze heeft immers alleen betrekking op het buiten het douanegebied 
doen geraken van niet-communautaire goederen. 

4.7.28.3 Aantonen van de uitvoer 

Er is alleen sprake van uitvoer van accijnsgoederen naar derde landen als het over-
brengen naar het derde land, behoudens in de gevallen waarin dat brengen geschiedt 
met toepassing van de communautaire douaneregeling extern douanevervoer, kan 
worden aangetoond met het AGD. Het overbrengen van de goederen naar de grens van 
de Gemeenschap vindt ook steeds plaats onder de zekerheidsstelling van de vergun-
ninghouder van het belastingentrepot. Worden communautaire accijnsgoederen na de 
aangifte ten uitvoer in een vrij entrepot opgeslagen dan blijft de zekerheidsstelling 
van het belastingentrepot gelden zolang de uitvoer niet metterdaad heeft plaatsge-
vonden.  

Het vervoer van accijnsgoederen die onder de communautaire douaneregeling uit-
voer zijn geplaatst naar het kantoor van uitgang moet plaatsvinden met gebruikma-
king van het AGD. De daadwerkelijke uitvoer in het kader van de accijnswetgeving 
moet dan ook worden aangetoond met een voor uitvoer afgetekend derde exemplaar 
van het AGD1240. Om te voorkomen dat het vervoer naar het kantoor van uitgang plaats 
moet vinden met gebruikmaking van twee documenten, is in de douanewetgeving 
geregeld dat het derde exemplaar van de aangifte ten uitvoer reeds volledig admini-
stratief wordt afgehandeld op het kantoor van uitvoer, de plaats waar de aangifte ten 
uitvoer wordt gedaan. Op deze wijze behoeft het vervoer slechts te geschieden onder 
geleide van één enkel document, namelijk het AGD dat in het kader van de accijns-
wetgeving is voorgeschreven. Dit geldt zowel voor het uitgaan uit de Gemeenschap via 
het grondgebied van een andere lidstaat als voor het rechtstreeks uitgaan uit Neder-
land. Op het douanekantoor van uitgang wordt het AGD voor het daadwerkelijk uit-
gaan uit de Gemeenschap afgetekend. Het kantoor van uitgang houdt toezicht op het 

 
1239.  Artikel 4 onderdeel 8 CDW. 
1240.  Artikel 3 lid 1 UB Accijns. 
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daadwerkelijke uitgaan1241 en zendt het ingediende exemplaar van het AGD overeen-
komstig de Accijnsrichtlijn terug naar de verzender van de goederen1242, dat wil zeggen 
dat het derde exemplaar na certificering ervan voor daadwerkelijk uitgaan, door het 
kantoor van uitgang aan de afzender wordt teruggezonden1243. Het douanekantoor van 
uitgang dient zich ervan te vergewissen dat bij dat kantoor aangebrachte goederen in 
overeenstemming zijn met de aangegeven goederen en dat het toeziet op het daad-
werkelijk uitgaan van de goederen1244. Dit toezicht op het daadwerkelijke uitgaan 
wordt in Nederland uitgeoefend aan de hand van de aangifte tot uitklaring van het 
schip of het luchtvaartuig en alle bij het kantoor van uitgang aangebrachte goederen, 
volgens een in de aangifte opgenomen specificatie1245. 

Als het vervoer echter ingevolge de douanewetgeving moet plaatsvinden met ge-
bruikmaking van de communautaire douaneregeling douanevervoer, bijvoorbeeld bij 
uitvoer naar een EVA-lidstaat, geschiedt de controle op de uitvoer in eerste instantie 
op basis van het voor uitvoer afgetekende derde exemplaar van de aangifte ten uit-
voer1246. Deze aangifte moet worden gedaan voorafgaand aan die voor de communau-
taire douaneregeling douanevervoer en wordt ingevolge de douanewetgeving voor 
uitvoer afgetekend op de plaats waar dit douanevervoer start. De controle op de ver-
zekering van de heffing van de accijns geschiedt vervolgens aan de hand van die rege-
ling douanevervoer. Het ED dat na aanvaarding door de douaneautoriteit dienst doet 
als document T2 wordt voorzien aanvullende gegevens, naast die welke reeds uit 
hoofde van de douanewetgeving moeten worden vermeld1247. 

Een uitslag kan niet zomaar worden geconstateerd op grond van de enkele omstan-
digheid dat de vergunninghouder niet beschikt over het AGD, voorzien van de afteke-
ning van het douanekantoor van uitgang. Gegeven bijvoorbeeld de mogelijkheid dat 
bij de verzending van het AGD door de douaneautoriteit een vergissing is gemaakt, 
sluit die omstandigheid immers niet uit dat de goederen bij het kantoor van uitgang 
zijn aangebracht en naar een derde land zijn gebracht. In een dergelijk geval kan de 
overbrenging naar een derde land volgens het HvJ EG in het CIPRIANI-arrest (2002) ook 
op andere wijze worden aangetoond1248. Indien zo’n omstandigheid zich voordoet kan 
de fiscale autoriteit eerst tot een uitslag concluderen nadat zij aan de hand van de 

 
1241.  Overeenkomstig artikel 183 CDW en artikel 793 UCDW. 
1242.  Artikel 19 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
1243.  Artikel 793 lid 6bis UCDW. Op alle exemplaren van het AGD wordt in rood de vermelding 'Export' 

geplaatst, voorzien van een stempelafdruk van het dienststempel. Op het exemplaar nr. 3 van de 
aangifte ten uitvoer wordt verwezen naar het AGD en omgekeerd. In geval van constatering van 
verschillen worden deze aangetekend op het AGD. 

1244.  Artikel 793 lid 3 UCDW. 
1245.  Artikel 32 DB. Artikel 71 DR. 
1246.  Artikel 3 lid 4 UB Accijns. 
1247. In vak 33 van het Enig Document moet de desbetreffende GN-code worden ingevuld. In vak 44 

van het Enig Document moet duidelijk worden aangegeven dat het vervoer van accijnsgoederen 
onder schorsing van accijns betreft. Een kopie van het eerste exemplaar van het Enig Document 
moet door de verzender bij zijn administratie worden bewaard. Artikel 2a lid 7 UB Accijns. 

1248.  HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Ministero delle Finan-
ze, Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 51-54. 
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door belanghebbende verstrekte gegevens heeft vastgesteld dat de goederen niet bij 
het kantoor van uitgang zijn aangebracht (in het bijzonder door vergelijking van deze 
gegevens met de aangifte tot uitklaring of, wat betreft vervoer met bestemming een 
kantoor van uitgang in een andere lidstaat, met een daarmee te vergelijken document 
of registratie). Indien de melding bij het kantoor van uitgang niet is gedaan, moet het 
bewijs dat de goederen naar een derde land zijn gebracht zonder meer door de ver-
gunninghouder worden geleverd, waartoe dient te worden bewezen dat de goederen 
bij het kantoor van uitgang zijn aangebracht dan wel, bij gebreke daarvan, aan boord 
zijn gebracht en gebleven van een zeeschip of van een vliegtuig, dat de Gemeenschap 
heeft verlaten dan wel dat de goederen anderszins de Gemeenschap hebben verla-
ten1249. 

Voor de toepassing van de teruggaaf van accijns voor accijnsgoederen die zijn ge-
bracht naar een derde land of zijn geplaatst onder een communautaire douaneregeling 
met als bestemming een derde land, moet bij het verzoek om teruggaaf een exemplaar 
van de op grond van de wettelijke bepalingen1250 vereiste aangifte ten uitvoer worden 
overgelegd waaruit blijkt dat de daarin omschreven accijnsgoederen hun bestemming 
hebben bereikt1251. Het terugzendexemplaar van het AGD1252 moet voor het uitgaan 
naar een derde land door het douanekantoor van uitvoer worden afgetekend als be-
wijs dat de goederen daadwerkelijk zijn uitgegaan naar een derde land1253. Goedge-
keurd is dat in die gevallen als bewijs ook een douanedocument of een kopie daarvan 
wordt overgelegd dat ten genoegen van de douaneautoriteit voldoende gegevens ter 
identificatie van de betrokken goederen bevat en waaruit blijkt dat de goederen met-
terdaad zijn uitgevoerd naar een derde land. De kopie van het douanedocument moet 
voor eensluidend zijn gewaarmerkt door de instantie die het originele document heeft 
geviseerd, door een officiële instantie van het betrokken derde land of door een offi-
ciële instantie van één van de lidstaten1254. Een verzoek om teruggaaf van accijns1255 
dient binnen drie maanden nadat de accijnsgoederen hun bestemming hebben bereikt 
te worden ingediend bij de inspecteur in wiens ambtsgebied belanghebbende woont 
of is gevestigd1256. 

4.7.28.4 Uitvoer door reizigers 

De levering aan reizigers met een bestemming in een derde land vanuit een belastin-
gentrepot wordt beschouwd als uitvoer waardoor de heffing van accijns achterwege 
blijft1257. Als de uitvoer geschiedt vanuit een belastingentrepot gelegen op een luchtha-

 
1249.  Vgl. HR 27 januari 2006, nr. 39.810, LJN AV0398, r.o. 5.2. 
1250.  Artikel 2 lid 2 onderdeel a DW. 
1251.  Artikel 30 UB Accijns. 
1252.  Als bedoeld in artikel 3 lid 3 UB Accijns. 
1253.  Artikel 793 lid 6bis UCDW. 
1254.  Besluit van de staatssecretaris van 15 juli 2003, nr. CPP2003/1744M. 
1255.  Als bedoeld in artikel 71 lid 1 onderdelen c en f Wa. 
1256.  Artikel 35 UR Accijns. 
1257.  Tot 1 juli 1999 werd vrijstelling van accijns verleend voor accijnsgoederen die vanuit een AGP op 

een luchthaven of op een haventerrein (taxfree shops) werden verkocht aan reizigers met een be-
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ven of op een haventerrein (tax free shops) en het goederen betreft die worden mee-
gevoerd in de persoonlijke bagage van een reiziger met een bestemming in een derde 
land, behoeft de uitvoer niet te worden aangetoond met een administratief AGD. Gelet 
op de ligging van deze belastingentrepots en het feit dat de reiziger de locaties waar 
deze zijn gelegen slechts kan verlaten na controle door de douane, is de daadwerkelij-
ke uitvoer voldoende verzekerd1258. Bij wijze van uitzondering op het uitgangspunt dat 
plaatsen waar rechtstreekse verkopen aan verbruikers plaatsvinden niet in aanmer-
king komen als belastingentrepot1259, is een specifieke voorziening getroffen om recht-
streekse verkopen aan verbruikers mogelijk te maken voor zover het betreft verkopen 
vanuit een op een luchthaven of op een haventerrein gevestigde belastingentrepot aan 
reizigers met een bestemming in een derde land1260. 

4.7.29 Constatering van een tekort 

Geconstateerde tekorten zijn alleen dan belastbaar en de erkende entrepothouder is 
alleen dan daarvoor aansprakelijk, wanneer de geconstateerde verliezen van accijns-
goederen niet zijn te wijten aan toevallige omstandigheden of aan gevallen van over-
macht1261. Voor andere geconstateerde tekorten of verliezen van accijnsgoederen, is 
accijns verschuldigd1262 volgens de tarieven die in de desbetreffende lidstaat van 
kracht zijn op het ogenblik dat de verliezen of tekorten worden vastgesteld1263. 

4.7.29.1 Teloorgaan 

Dit alles geldt niet voor verschillen die ontstaan door het teloor gaan van accijnsgoe-
deren door bijzondere omstandigheden of vernietiging onder ambtelijk toezicht. Te-
loor gaan van accijnsgoederen is niet hetzelfde als het verlies daarvan. Van teloorgaan 
kan eerst worden gesproken indien er in objectieve zin geen mogelijkheid meer be-
staat om de betreffende goederen overeenkomstig de normale bestemming te gebrui-
ken: het door overmacht of ongeval onbruikbaar worden, beschadigd, verontreinigd, 
bedorven of kwijtraken van accijnsgoederen1264. Zo kan bijvoorbeeld een bierbinnen-

 
stemming gelegen in een andere lidstaat of in een derde land (artikel III van de Wet van 
24 december 1992 tot wijziging van de Wet op de accijns in verband met de afschaffing van de 
fiscale grenzen, Stb. 1992, 711). Met ingang van 1 juli 1999 eindigde de communautaire over-
gangsbepaling die een accijnsvrije levering aan reizigers in het verkeer binnen de Gemeenschap 
mogelijk maakte (artikel 28 Accijnsrichtlijn). 

1258.  Artikel 3 lid 1 onderdeel b UB Accijns. Besluit van 23 juni 1999 tot wijziging van het Uitvoerings-
besluit accijns (taxfree verkopen met ingang van 1 juli 1999), NvT, Stb. 1999, 259, blz. 3. 

1259.  Artikel 40 lid 2 Wa. 
1260.  Artikel 40 lid 3 Wa. Artikel 18 onderdeel e UR Accijns. 
1261.  Artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
1262.  Onverminderd artikel 20 Accijnsrichtlijn. 
1263.  Artikel 6 en 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
1264.  Artikel 14 lid 1 eerste volzin Accijnsrichtlijn. Vgl. conclusie A-G Overgaauw van 27 november 

2003 voor HR 26 november 2004, nr. 38.565, Heintz van Landewyck (verdwijning van tabaks-
accijnszegels vóór gebruik), LJN AO3043, r.o. 3.5.4. 
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schip tijdens de vaart bij averij oplopen, een vrachtauto tijdens het transport van 
gedistilleerde dranken kantelen waardoor de lading dranken geheel of gedeeltelijk 
verloren gaat of een oliepijpleiding na lekkage gaan barsten waardoor minerale oliën 
verloren gaan. Ook kan een hoeveelheid door de producent wegens bederf terugge-
nomen goederen onder ambtelijk toezicht worden vernietigd1265. Het begrip over-
macht, zoals gezegd, een communautair begrip1266, heeft volgens het HvJ EG in het 
arrest-SOCIÉTÉ PIPELINE MÉDITERRANÉE ET RHÔNE (2007) betrekking op abnormale en 
onvoorziene omstandigheden die zich buiten toedoen van de vergunninghouder heb-
ben voorgedaan en waarvan de gevolgen in weerwil van alle mogelijke voorzorgen 
niet hadden kunnen worden vermeden. De voorwaarde dat de omstandigheden zich 
buiten toedoen van de vergunninghouder hebben voorgedaan, heeft niet alleen be-
trekking op omstandigheden die zich buiten hem hebben voorgedaan in materiële of 
fysieke zin, maar ook op omstandigheden die objectief lijken te ontsnappen aan de 
controle van de erkende entrepothouder of buiten de verantwoordelijkheidssfeer van 
deze laatste zijn gesitueerd1267. 

Door middel van weging onder ambtelijk toezicht zijn verschillen geconstateerd 
tussen de hoeveelheid ethylalcohol in de tankauto op de plaats van vertrek (31.360 
kilogram) en de hoeveelheid op de plaats van aankomst van de goederen (31.080 
kilogram). De tank was na belading en weging onder douanetoezicht direct verzegeld 
met douaneloodjes, die ook bij aankomst van de goederen nog intact waren. Het dou-
anekantoor van bestemming heeft het vijfde exemplaar van het document T1 gezon-
den aan het douanekantoor van vertrek onder vermelding dat bij aankomst 280 kilo-
gram ethylalcohol minder is aangetroffen dan op het document is vermeld. Niet dui-
delijk is welk handelen of nalaten de oorzaak is van het verschil. Bij dit soort goederen 
is nationaal een speling van 0,5 percent toegestaan. 

Dergelijke geringe tekorten ontstaan door verdamping van het product. Bij vertrek 
en bij aankomst is dezelfde tankauto gewogen. Mocht er verschil in tarra zijn dan 
worden deze gecorrigeerd, maar dat was in deze zaak niet aan de orde. De aange-
brachte douaneverzegelingen hebben niet zozeer betekenis een onttrekking te voor-
komen, maar zijn met name van belang voor de vaststelling van de identiteit van de 
goederen. In dit zeer bijzondere geval, waarbij de oorzaak van het ontstane verschil 
tussen de twee ambtelijke wegingen niet kan worden vastgesteld, maar waarbij be-
langhebbende en de douane niettemin voorbeeldig met elkaar hebben samengewerkt 
en overigens geen enkele laakbare gedraging van belanghebbende is gesteld of geble-
ken, kan niet worden geconcludeerd dat tijdens het verblijf van de goederen onder de 
douaneregeling communautair douanevervoer een schuld in de zin van het CDW, de 
Wa en de Wet OB 1968 is ontstaan. Uit een en ander volgt dat de heffing en de boete 
niet in stand kunnen blijven1268. 

 
1265.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 62. 
1266.  Artikel 14 lid 1 eerste volzin Accijnsrichtlijn. 
1267.  HvJ EG 18 december 2007, nr. C-314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) vs. Admini-

stration des douanes et droits indirects Direction nationale du renseignement et des enquêtes doua-
nières (DNRED) (minerale oliën – verliezen – vrijstelling van rechten – overmacht), r.o. 40. 

1268.  Hof Amsterdam 14 februari 2003, nr. 00/90110, LJN AP1680. 
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Teruggaaf van accijns wordt uitsluitend verleend voor accijnsgoederen die zijn ver-
loren gegaan, mits het verloren gaan van de accijnsgoederen te wijten is aan over-
macht of ongeval, de belanghebbende daarvan onverwijld nadat is geconstateerd dat 
de goederen verloren zijn gegaan, melding maakt bij de inspecteur en indien de goe-
deren tot een bedrijfsvoorraad behoren. Daardoor is teruggaaf alleen mogelijk aan 
ondernemers. Van de goederen moet een voorraadadministratie zijn bijgehouden1269. 
Worden de goederen eerst uit het oog verloren na de aflevering bij de afnemer op de 
plaats van bestemming, dan behoren die goederen niet meer tot de bedrijfsvoorraad 
van de leverancier en heeft deze geen recht op teruggaaf1270. 

De soort, de hoeveelheid en de voor de berekening van de teruggaaf van belang 
zijnde samenstelling van de accijnsgoederen die zijn verloren gegaan, alsmede het 
tijdstip waarop en de oorzaak waardoor de accijnsgoederen verloren zijn gegaan, 
moeten worden aangetoond1271. In de eerste plaats kan dit aantonen gebeuren aan de 
hand van boeken en bescheiden. Daarnaast kan worden verlangd foto’s van de gebeur-
tenis, een politieel proces-verbaal of de restanten van de verpakkingen over te leg-
gen1272.  

4.7.29.2 Verliezen 

Verliezen van accijnsgoederen binnen het belastingentrepot of tijdens het vervoer van 
die goederen onder begeleiding van een AGD, leiden niet tot accijnsheffing, indien en 
voor zover die verliezen aangetoond kunnen worden als verliezen bij de vervaardi-
ging, tijdens het vervoer of tijdens de opslag van accijnsgoederen die niet in de ver-
bruikssfeer zijn gekomen. Gedacht kan worden aan calamiteiten in het belastingen-
trepot zoals brand of waterschade. Ontstaat verlies ten gevolge van een calamiteit, dan 
zal de vergunninghouder van het belastingentrepot steeds de inspecteur moeten 
waarschuwen. Lek- en bottelverliezen, verdamping, breuk en dergelijke worden ge-
acht in de normale verliespercentages te zijn begrepen1273. In die gevallen vervalt de 
mogelijkheid om de goederen nog te verbruiken en ligt de heffing van accijns, een ver-
bruiksbelasting, niet meer in de rede. Daarom zijn verliezen die zijn te wijten aan 

 
1269.  Artikel 71 lid 1 onderdeel a Wa. Artikel 28 lid 1 UB Accijns. 
1270.  Hof ’s-Hertogenbosch 24 september 2002, nr. 93/03004, LJN AE9614, r.o. 4.3. 
1271.  Artikel 28 lid 2 UB Accijns. 
1272. Artikel 34 UR Accijns. Het verzoek om teruggaaf wegens verloren gegane accijnsgoederen moet 

binnen één maand na de dag van het verloren gaan worden ingediend bij de inspecteur in wiens 
ambtsgebied de belanghebbende woont of is gevestigd. Het verzoek dient de volgende gegevens 
te bevatten (1) de soort en de hoeveelheid van de accijnsgoederen alsmede de waarde ervan of de 
andere voor de vaststelling van het bedrag van de teruggaaf van belang zijnde gegevens (2) het 
tijdstip, de plaats en de oorzaak van het verloren gaan, dan wel de vermelding van de ambtelijke 
verklaring van de vernietiging, (3) wanneer mededeling is gedaan van het verloren gaan, en (4) de 
soort en de hoeveelheid alsmede de waarde van de restanten van verloren gegane goederen en 
andere van belang zijnde gegevens. 

1273.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 68-69. 
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toevallige omstandigheden, aan overmacht of aan de aard van de goederen onder 
voorwaarden vrijgesteld1274. 

Dit laat onverlet dat verliezen die optreden bij de vervaardiging of de opslag van 
accijnsgoederen door de vergunninghouder van het belastingentrepot steeds moeten 
worden aangetoond. Dat wil niet zeggen dat het optreden van deze verliezen steeds 
exact door middel van een fysieke meting aantoonbaar moeten zijn. Het ligt in de rede 
dat de gangbare verliespercentages binnen het bedrijf van de vergunninghouder als 
basis dienen. 

Tijdens intracommunautair vervoer van onveraccijnsde accijnsgoederen is de ver-
gunninghouder van het belastingentrepot van vertrek aansprakelijk voor de gevolgen 
van onregelmatigheden en overtredingen tijdens het vervoer. Hij is gehouden daar-
voor zekerheid te stellen. Het betreft een risicoaansprakelijkheid die ook kan worden 
ingeroepen indien hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Indien en voor zover 
de vergunninghouder de verliezen niet kan aantonen, worden de vermiste goederen 
aangemerkt als te zijn uitgeslagen en wordt de accijns daarvan verschuldigd1275. Ver-
liezen tijdens het vervoer van accijnsgoederen die door de vergunninghouder van een 
belastingentrepot, een GB of van een NGB niet kunnen worden aangetoond, worden 
eveneens aangemerkt als te zijn uitgeslagen1276. Verliezen tijdens intracommunautair 
vervoer moeten worden geconstateerd volgens de regels van de lidstaat van bestem-
ming1277. Het staat de lidstaat van bestemming niet vrij het geven van dergelijke regels 
achterwege te laten of daarin een zodanig zware bewijslast te hanteren dat daardoor 
het nuttig effect aan de vrijstellingsregeling wordt ontnomen, hetgeen strijdig is met 
de gemeenschapstrouw1278. 

Bij een beroep op de vrijstelling wegens een tekort of verlies door toevallige om-
standigheden of overmacht1279 of ‘verliezen die inherent zijn aan de aard van de pro-
ducten’1280, ligt de bewijslast bij de belanghebbende, waarbij de inspecteur kan vol-
staan met het beoordelen van het verzoek van belanghebbende om vrijstelling wegens 
het tekort of verlies1281. Volgens het HvJ EG in zijn arrest-SOCIÉTÉ PIPELINE MÉDITERRANÉE 

ET RHÔNE (2007) kan een verlies van het deel van een uit een oliepijpleiding gelopen 
hoeveelheid minerale oliën dat is te wijten aan de vloeibare toestand van olieproduc-
ten en aan de eigenschappen van de bodem waarin zij zijn terecht gekomen, waardoor 
dit deel niet kon worden teruggewonnen, niet worden beschouwd als ‘verliezen die 
inherent zijn aan de aard van de producten’. De vrijstelling geldt slechts voor bepaal-
de, limitatief genoemde handelingen, te weten opslag en transport, en kan daarom 

 
1274.  Artikel 14 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
1275.  Artikel 14 Accijnsrichtlijn. Artikel 88 lid 1 Wa. 
1276.  Artikel 88 lid 2 Wa. Op basis van artikel 80 lid 1 onderdeel a Wa zijn bij artikel 34 UR Accijns 

regels gesteld met betrekking tot accijnsgoederen die zijn verloren gegaan door bijzondere om-
standigheden of worden vernietigd onder ambtelijk toezicht. Artikel 88 lid 3 Wa. 

1277.  Artikel 14 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
1278.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 9 november 1983, nr. 199/82, Administratie van de Staatsfinanciën 

vs. SpA San Giorgio, Jur. 1983, blz. 3595. 
1279.  Artikel 14 lid 1 eerste volzin Accijnsrichtlijn. 
1280.  Artikel 14 lid 1 tweede volzin Accijnsrichtlijn. 
1281.  Artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
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niet worden uitgebreid naar verliezen die aan een ongeval te wijten zijn. Evenmin 
kunnende begrippen toevallige omstandigheden en overmacht niet zo ruim worden 
uitgelegd dat zij situaties dekken die niet onder opslag en transport vallen1282. 

Eerst wanneer de belanghebbende er niet in is geslaagd aan te tonen dat een tekort 
of verlies niet te wijten is aan een toevallige omstandigheid, overmacht of aan de aard 
van de goederen en hij daardoor niet in de vrijstelling kan delen, wordt het tekort of 
verlies in de heffing betrokken volgens de tarieven die in de betrokken lidstaat van 
kracht zijn op het ogenblik waarop de tekorten of verliezen, die naar behoren moeten 
zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteit, zich hebben voorgedaan of, in voorko-
mend geval, op het ogenblik van de vaststelling van de tekorten1283. 

Teruggaaf van accijns mag worden verleend met betrekking tot alcoholhoudende 
dranken die uit de markt zijn genomen als zij wegens hun staat of ouderdom onge-
schikt zijn voor menselijke consumptie1284. 

Voor verontreinigde of bij toeval vermengde energieproducten die ter verwerking 
in een belastingentrepot worden aangeboden, kunnen de lidstaten van verkrijging de 
reeds voldane accijnzen teruggeven1285. 

4.7.29.3 Vernietiging  

Teruggaaf van accijns voor accijnsgoederen die buiten een belastingentrepot1286 onder 
ambtelijk toezicht zijn vernietigd, wordt verleend op voorwaarde dat de goederen tot 
een bedrijfsvoorraad behoren1287. Van belang voor de toekenning van de teruggaaf zijn: 
de soort, de hoeveelheid en de samenstelling van de accijnsgoederen. Hiervan kan 
bijvoorbeeld sprake zijn als een producent of tussenhandelaar niet meer voor con-
sumptie geschikte producten terugneemt en vernietigt, of een detailhandelaar onver-
koopbare goederen zelf wil vernietigen. Van dit voornemen tot vernietiging moet 
melding worden gedaan bij de fiscale autoriteit. Deze stelt een ambtelijke verklaring 
op omtrent de vernietiging1288. Dit betekent dat eerst met de vernietiging kan worden 
aangevangen nadat de inspecteur daarvoor toestemming heeft verleend. Geen terug-
gaaf van accijns vindt dus plaats wanneer het accijnsgoed niet is vernietigd, maar is 
gebruikt als substituutbrandstof voor verwarming bij het reinigen van producten1289. 

 
1282.  HvJ EG 18 december 2007, nr. C-314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) vs. 

Administration des douanes et droits indirects Direction nationale du renseignement et des en-
quêtes douanières (DNRED) (minerale oliën – verliezen – vrijstelling van rechten – overmacht), 
r.o. 42-44. 

1283.  Artikel 6 lid 1 en artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
1284. Artikel 25 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1285.  Artikel 23 Richtlijn energiebelastingen. 
1286.  De vernietiging van accijnsgoederen binnen de AGP is geregeld in artikel 88 Wa. 
1287.  Artikel 29 jo. artikel 28 UB Accijns. Artikel 71 lid 1 onderdeel b Wa. 
1288.  Artikel 34 lid 2 onderdeel b UR Accijns. 
1289.  Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2005, nr. 03/03542, LJN AS6702. Het verzoek om teruggaaf wegens 

onder ambtelijk toezicht vernietigde accijnsgoederen moet binnen één maand na de dag van de 
vernietiging worden ingediend bij de inspecteur in wiens ambtsgebied de belanghebbende woont 
of is gevestigd. Artikel 34 UR Accijns. Het verzoek dient de volgende gegevens te bevatten (1) de 
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4.7.29.4 Vermis en diefstal 

Accijnsgoederen die worden vermist, al dan niet ten gevolge van diefstal, worden 
eveneens geacht te zijn uitgeslagen. Vermissing of diefstal van accijnsgoederen wordt 
niet aangemerkt als verlies1290. Het in de Accijnsrichtlijn gebezigde begrip ‘onder de 
schorsingsregeling opgetreden en aan toevallige omstandigheden of aan gevallen van 
overmacht te wijten verliezen’1291 heeft géén, en het tevens in de Accijnsrichtlijn gebe-
zigde begrip ‘verliezen waarvoor de in lid 1 bedoelde vrijstellingen niet worden toe-
gekend’1292 heeft wél betrekking op een verlies van accijnsgoederen ten gevolge van 
diefstal1293. Bij diefstal vindt voor de heffing van accijns uitslag plaats die derhalve 
belast dient te worden met accijns1294. In geval van diefstal mag worden vermoed dat 
de goederen in het vrije verkeer zijn terechtgekomen, waaruit volgt dat het begrip 
verlies van goederen niet kan zien op diefstal, ongeacht de omstandigheden waaron-
der deze is gepleegd1295. Gestolen sigaretten zijn niet verloren gegaan, aangezien zij 
ook na de diefstal voor consumptief gebruik geschikt zijn gebleven en niet aanneme-
lijk is dat de sigaretten zijn gestolen met het oogmerk die vervolgens te vernietigen1296. 

Onder vermis moet worden verstaan: het (onverklaarde) verschil tussen de hoe-
veelheid accijnsgoederen die volgens de administratie in het belastingentrepot aan-
wezig zou moeten zijn en de hoeveelheid accijnsgoederen die daarin feitelijk wordt 
aangetroffen. Aldus is vermis de hoeveelheid accijnsgoederen die zonder afdoende 
verklaring ontbreekt in het belastingentrepot1297. Het vermis kan onder meer worden 
veroorzaakt door diefstal of heimelijke uitslag, niet-geregistreerd verbruik binnen het 
belastingentrepot. Vermis in belastingentrepot van minerale oliën die zonder nadere 
bewerking niet kunnen worden gebruikt voor het wegtransport of verwarmingsdoel-
einden vormt evenzeer uitslag. Mutatis mutandis geldt dit vanzelfsprekend ook voor 
andere accijnsgoederen. Overigens kunnen goederen die feitelijk niet zijn ingeslagen 
in een entrepot – ongeacht hetgeen de desbetreffende vergunning te dier zake ver-
meldt – ook niet worden geácht ingeslagen te zijn, wanneer de entrepotbeheerder, 
blijkens hetgeen hij heeft vermeld op de documenten, verklaart de goederen in zijn 

 
soort en de hoeveelheid van de accijnsgoederen alsmede de waarde ervan of de andere voor de 
vaststelling van het bedrag van de teruggaaf van belang zijnde gegevens (2) het tijdstip, de plaats 
en de oorzaak van het verloren gaan, dan wel de vermelding van de ambtelijke verklaring van de 
vernietiging, (3) wanneer mededeling is gedaan van het verloren gaan, en (4) de soort en de hoe-
veelheid alsmede de waarde van de restanten van verloren gegane goederen en andere van belang 
zijnde gegevens. 

1290.  Artikel 88 lid 1 slotzin Wa. 
1291.  Als bedoeld in artikel 14 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
1292.  Als bedoeld in artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
1293.  HR 5 september 2003, nr. 37.685, FED 2003/463, BNB 2003/319. 
1294.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 68-69. 
1295.  HvJ EG 5 oktober 1983, nrs. 186/82 en 187/82, Ministerie van Financiën, vertegenwoordigd door 

de minister ad interim, vs. Esercizio Magazzini Generali SpA, in liquidatie, en Mellina Agosta SRL, 
beide te Catania (inzake de uitlegging van het begrip ‘overmacht’ in het douanerecht), Jur. 1983, 
blz. 2951, r.o. 14. 

1296.  Hof Amsterdam 27 mei 2002, nr. 01/2460, LJN AE3888, r.o. 5.3. 
1297.  Zie bijvoorbeeld: Hof ’s-Hertogenbosch 12 juli 2000, nr. 98/04190, LJN AA6626. 
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entrepot in te slaan. Een vermis kan zich ten aanzien van niet-ingeslagen goederen 
derhalve niet voordoen1298. 

Accijnsgoederen die zijn gestolen zijn niet teloorgegaan, maar in de verbruikssfeer 
terecht gekomen. Deze zijn dus, zij het niet op de juiste wijze, uitgeslagen. Bij diefstal 
vindt voor de accijnsheffing een belaste uitslag plaats. Diefstal van accijnsgoederen 
wordt niet aangemerkt als een bijzondere of toevallige omstandigheid1299, tenzij de 
diefstal plaatsvindt op een wijze en onder omstandigheden die geen redelijk denkend 
mens had kunnen voorkomen. De diefstal uit een vriesveem van elf miljoen sigaretten 

die met enkele hangsloten waren beveiligd had kunnen worden voorkomen1300. De 
houder van een belastingentrepot is verantwoordelijk voor de goederen die in zijn be-
drijf zijn vervaardigd en opgeslagen, en is aansprakelijk voor de accijns van die goe-
deren. Het risico dat goederen heimelijk aan zijn toezicht worden onttrokken behoort, 
met inbegrip van de verschuldigde accijns, tot zijn normale ondernemersrisico. De 
aansprakelijkheid voor de accijns in geval van diefstal vormt van oudsher een onder-
deel van de verzekerde bedrijfsrisico’s1301. 

Voor de BTW vormt diefstal geen belastbaar feit. Diefstal van goederen is volgens 
het HvJ EG in het BRITISH AMERICAN TOBACCO EN NEWMAN SHIPPING-arrest (2005) geen 
levering van goederen onder bezwarende titel1302, en kan bijgevolg als zodanig niet aan 
BTW worden onderworpen. De omstandigheid dat het om accijnsgoederen gaat, is 
daartoe irrelevant1303. 

Uit een belastingentrepot zijn rooktabak en sigaretten gestolen. De vergunning-
houder wordt een naheffingsaanslag opgelegd1304. Deze wordt aansprakelijk geacht 
voor de verschuldigde accijns van die goederen1305. De naheffingsaanslag kan niet op 
basis van de regel dat ten gevolge van het niet naleven van bepalingen van de belas-
tingwet door een ander dan de belastingplichtige te weinig belasting is geheven, aan 
de dief worden opgelegd1306, omdat hetgeen de dief kan worden verweten niet is ‘het 

 
1298.  HR 29 november 2000, nr. 35.785, BNB 2001/39, r.o. 4.2. 
1299.  Als bedoeld in artikel 14 Accijnsrichtlijn of artikel 88 lid 3 Wa. 
1300.  Hof Arnhem 17 december 1997, nr. 96/1107, LJN AA4897, r.o. 6.3.2. 
1301.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 11, blz. 3. 
1302.  Als bedoeld in artikel 2 BTW-richtlijn. 
1303.  HvJ EG 14 juli 2005, nr. C-435/03, British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & 

Agency Company NV vs. België, Jur. 2005, blz. I-7077, r.o. 36-42. 
1304.  Artikel 51 lid 1 Wa. 
1305.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 69. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, 

blz. 43-44. Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 15. Bij wet van 24 december 1992, 
Stb. 1992, 711, is de Wa aangepast aan de Accijnsrichtlijn. Artikel 88 lid 1 slotzin Wa is daarbij on-
gewijzigd gelaten. De bepalingen en de totstandkomingsgeschiedenis van de aanpassingswet ge-
ven geen aanleiding om te veronderstellen dat de wetgever door de wijzigingen die daarbij op an-
dere punten in de wet zijn aangebracht, de hiervoor bedoelde functie van artikel 88 lid 1 slotzin 
heeft willen veranderen. Een wijziging van die functie kan ook niet worden afgeleid uit het bij die 
aanpassingswet in de Wa opnemen van artikel 2f, waarin als uitslag onder meer mede wordt aan-
gemerkt het voorhanden hebben van een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de bepalingen van 
de Wa in de heffing is betrokken, aangezien deze bepaling blijkens die wetsgeschiedenis de voort-
zetting is van een bepaling die oorspronkelijk in artikel 87 lid 1 Wa was opgenomen. 

1306.  Als bedoeld in artikel 20 lid 2 slotzin AWR. 
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niet naleven van bepalingen van de belastingwet’1307. Een merkwaardige formulering, 
die waarschijnlijk is gebaseerd op de even merkwaardige opvatting, dat nu de dief in 
deze zaak niet voorhanden is, de dief reeds om die reden geen naheffingsaanslag kan 
worden opgelegd1308, maar heel wel had kunnen luiden dat de dief als feitelijke-
beschikkingsmachthebber en illegaal voorhandenhebbende zou zijn aangewezen, bij 
wie daardoor mogelijke heffing zeker niet in de weg zou hebben gestaan naast de 
verschuldigdheid van de accijns door de vergunninghouder1309. 

4.7.29.5 Kwaliteitscontroles, onderzoek, productontwikkeling, smaaktesten 

Binnen een belastingentrepot kunnen onveraccijnsde goederen worden verbruikt ten 
behoeve van kwaliteitscontroles, onderzoek, productontwikkeling, smaaktesten en 
dergelijke. Zo’n verbruik behoort niet te leiden tot verschuldigdheid van accijns, om-
dat deze accijnsgoederen teloor gaan. Van de aldus gebruikte accijnsgoederen wordt 
derhalve geen accijns geheven. Er vindt geen uitslag plaats, noch feitelijk noch als 
eigen verbruik. Wanneer het verbruik van accijnsgoederen voor genoemde doeleinden 
blijkt uit de administratie van de vergunninghouder en de omvang van dit verbruik 
niet onaannemelijk is, vallen zij buiten de heffing1310. 

Voor het gebruik van accijnsgoederen ten behoeve van kwaliteitscontroles, onder-
zoek, productontwikkeling, smaaktesten en dergelijke buiten een belastingentrepot 
bestaat een vrijstellingsregeling1311, waarvoor een vergunning nodig is1312. Het verbruik 
van accijnsgoederen voor onderzoek, testen en dergelijke van andere goederen, zoals 
het verbruik van minerale oliën voor het testen van motoren, valt niet onder deze 
vrijstelling. 

4.7.29.6 Meer- en minderbevindingen 

Wanneer bij controle verschillen worden bevonden, kunnen dit meer- of minderbe-
vindingen zijn. Minderbevindingen kunnen worden onderscheiden in verliezen (ver-
oorzaakt door overmacht, ongeval, verdamping, aard van het productieproces, etc.), 
tekorten (verklaarbare minderbevindingen door bijvoorbeeld afwijkingen in meetap-
paratuur, vertellingen, aard van het productieproces, etc.) en vermissen (onver-

 
1307.  HR 5 september 2003, nr. 37.685, FED 2003/463, BNB 2003/319. Vgl. Hof Amsterdam 27 mei 2002, 

nr. 01/2460, LJN AE3888, en nr. 01/2461, LJN AE3890, dat van opvatting is, dat ‘mogelijk ook ac-
cijns kan worden geheven van degene die de sigaretten heeft ontvreemd en deze nadien voorhan-
den heeft (artikel 2f in verbinding met artikel 51a van de Wet)’ (r.o. 5.2), maar dat het feit dat te 
weinig belasting is geheven niet het gevolg van het niet-naleven van artikel 73 Wa door de dief 
(r.o. 5.4). 

1308.  Conclusie A-G Ilsink voor HR 5 september 2003, nr. 37.685, FED 2003/463, BNB 2003/319, 
r.o. 3.2.1. 

1309.  Conform artikel 2f jo. artikel 51a Wa. 
1310.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 6. 
1311.  Artikel 68 Wa. 
1312.  Artikel 23 UB Accijns. 
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klaarbare tekorten). Meerbevindingen moeten, eventueel na saldering met correspon-
derende minderbevindingen, alsnog in de administratie worden opgenomen.  

Geconstateerde minderbevindingen van bepaalde goederen kunnen niet worden 
gecompenseerd met meerbevindingen van andere goederen in die zin, dat pas van 
uitslag sprake is, indien en voor zover de hoeveelheid van de vermiste goederen groter 
is dan de hoeveelheid van de meerbevonden goederen. Behoudens concrete aanwij-
zingen voor het tegendeel, ligt het voor de hand dat alle accijnsgoederen, voor zover 
aan hetzelfde accijnstarief onderworpen, in de vergelijking worden betrokken. Van 
een belanghebbende die onbetwist een deugdelijke administratie heeft gevoerd kan 
niet worden verlangd dat hij de oorzaken van de verschillen aangeeft, nu het bij ver-
mis altijd gaat om verschillen die uitsluitend volgen uit die administratie en niet ver-
klaarbaar zijn. Het aanvaarden van saldering heeft, bij het bestaan van een deugdelijke 
administratie, tot gevolg dat dubbele heffing van accijns in gevallen als deze wordt 
voorkomen. Uit een en ander volgt dat een redelijke toepassing van het heffingsregi-
me meebrengt dat saldering geoorloofd is1313. 

4.7.29.7 Aantonen en aannemelijk maken 

Met betrekking tot de begrippen verlies en vermis, staat ‘aantonen‘ gelijk met ‘aanne-
melijk maken’. De oorspronkelijke tekst in het wetsvoorstel1314 bevat het begrip ‘blij-
ken’, maar uiteindelijk is dat begrip gewijzigd in ‘aantonen‘1315. Tijdens de parlemen-
taire behandeling is bij herhaling gesproken van ‘aannemelijk maken’1316. Een belang-
hebbende kan dus volstaan met het aannemelijk maken dat de geconstateerde aan-
voerverschillen, tekorten of administratieve verschillen hun oorzaak vinden in een 
toevallige omstandigheid, overmacht, de aard van het product of de wijze van ver-
voer1317, zoals administratieve vergissingen, zodat in feite geen tekort aanwezig blijkt 
te zijn, tekorten die worden veroorzaakt door eigenschappen die inherent zijn aan de 
betrokken producten, of omstandigheden die inherent zijn aan de wijze waarop die 
producten worden aangevoerd en ingeslagen. Het douanerecht kent van oudsher een 
tolerantie van 10% op hoeveelheden bulkgoederen, mits sprake is van dwaling of on-
willekeurig verzuim van de aangever1318. 

De aanvaardbaarheid van gegevens wordt veelal getoetst aan vergelijkende bran-
chegegevens en ervaringscijfers. Als de inspecteur het om hem bekende redenen, 
bijvoorbeeld op grond van die branchegegevens en ervaringscijfers, niet meer aanne-

 
1313.  HR 23 december 1998, nr. 34.000, FED 1999/68, BNB 1999/126. 
1314.  Zie voor de oorspronkelijke versie van artikel 88 Wa: Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nrs. 1-

2, blz. 19 (artikel 89). 
1315.  Voor het onderscheid tussen ‘blijken’ en ‘aannemelijk maken’ zij verwezen naar HR 26 mei 1999, 

nr. 34.230, BNB 1999/272. 
1316.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 68 (artikelsgewijs commentaar op artikel 89). 

Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 6. Par. 3.6 LA dat handelt over de omvang van de 
bewijslast vraagt meer van een belanghebbende dan waartoe hij op grond van artikel 88 Wa ge-
houden is. 

1317.  De in artikel 14 lid 1 Accijnsrichtlijn bedoelde omstandigheden. 
1318.  HR 21 augustus 1991, nr. 25.263, BNB 1992/1, r.o. 3.4. 
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melijk acht dat bij de vervaardiging of de opslag verliezen zijn opgetreden tot de 
hoogte als is opgegeven, kan hij overgaan tot naheffing. 

4.7.29.8 Meldingsplicht 

De gevolgen van verlies en vermissing treden ook in met betrekking tot verliezen en 
vermissing van accijnsgoederen die onder een communautaire douaneregeling zijn 
geplaatst dan wel zijn opgeslagen in een plaats voor tijdelijke opslag. De goederen 
worden aangemerkt als te zijn ingevoerd1319. De accijnsheffing vindt in die gevallen 
plaats met toepassing van de DW. 

De bevoegde autoriteiten dienen op het terugzendexemplaar van het AGD aanteke-
ning te maken van tekorten1320 en van verliezen die niet zijn vrijgesteld1321. Het gaat 
daarbij onder meer om andere verliezen dan die welke als gevolg van overmacht en 
ongeval zijn opgetreden en om andere verliezen dan die welke inherent zijn aan de 
aard van de goederen. De vergunninghouder van een belastingentrepot doet van het 
verloren gaan van de accijnsgoederen in zijn belastingentrepot ten gevolge van onge-
val of overmacht onverwijld mededeling aan de inspecteur onder opgaaf van het tijd-
stip en de oorzaak van het verloren gaan, ook tijdens het overbrengen van accijnsgoe-
deren waarvan de accijns nog niet is geheven. De vergunninghouder van een GB of van 
een NGB doet van het verloren gaan van accijnsgoederen tijdens het vervoer ten ge-
volge van ongeval of overmacht onverwijld mededeling aan de inspecteur onder op-
gaaf van het tijdstip en de oorzaak van het verloren gaan. Verliezen tijdens het vervoer 
die niet kunnen worden aangetoond, worden aangemerkt als te zijn uitgeslagen. Ac-
cijnsgoederen die worden vermist, worden eveneens aangemerkt als te zijn uitgesla-
gen1322. 

Van een voorgenomen vernietiging van in een belastingentrepot voorhanden zijnde 
accijnsgoederen die onbruikbaar of onverkoopbaar zijn geworden, wordt uiterlijk 
twee werkdagen voor de voorgenomen vernietiging door de vergunninghouder van 
het belastingentrepot mededeling gedaan aan de inspecteur, onder vermelding van 
het tijdstip waarop de vernietiging zal plaatsvinden1323. 

4.7.29.9 Accijns en omzetbelasting tabaksproducten 

Ten aanzien van tabaksproducten wordt naast de accijns eveneens omzetbelasting 
verschuldigd. Zowel bij de omzetbelasting bij invoer als bij de omzetbelasting met 
betrekking tot tabaksproducten spelen naast de bepalingen inzake de omzetbelasting 
de bepalingen inzake invoer respectievelijk accijns een rol. In dit soort zaken worden 
eerst laatstgenoemde bepalingen toegepast alvorens aan die inzake de heffing van 

 
1319.  Artikel 88 lid 4 Wa. 
1320.  Als bedoeld in artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
1321.  Als bedoeld in artikel 14 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
1322.  Artikel 88 lid 2 Wa. 
1323.  Artikel 57 UR Accijns. 
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omzetbelasting wordt toegekomen1324. De belastbare feiten voor de omzetbelasting 
kunnen echter niet worden bepaald met toepassing van de voor de accijns geldende 
regels1325. De omzetbelasting op tabaksproducten wordt geheven als accijns.  

De voorschriften waaronder dit moet gebeuren vormen een van de gewone regels 
afwijkende regeling omtrent de wijze van heffing van die belasting, aanknopend bij 
het tijdstip en de maatstaf van de accijnsheffing, waardoor slechts éénmaal een be-
lastbare levering kan worden geconstateerd, zodra sprake is van uitslag van de ta-
baksproducten. De omzetbelasting wordt eenmalig geheven; zij wordt voorts –
 behoudens ingeval van ongeoorloofd voorhanden hebben – bij geen enkele volgende 
transactie in het handelsverkeer meer geheven en vindt in geen enkele handelsfase 
aftrek van het bedrag van de belasting plaats. Wel is de omzetbelasting in de meeste 
gevallen strikt evenredig aan de kleinhandelsprijs van de tabaksproducten. Hierop 
bestaan echter uitzonderingen, zoals de gevallen waarin de producten in de tussen-
handel of in de kleinhandel onverkocht blijven of verloren gaan, alsmede het geval 
waarin de kleinhandelaar in weerwil van het verbod tabaksproducten aan anderen 
dan wederverkopers te leveren voor een andere prijs dan de op het zegel afgedrukte 
prijs1326 toch tabaksproducten verkoopt voor een andere dan de vastgestelde kleinhan-
delsprijs1327. 

Het voorschrift dat de heffing van omzetbelasting ter zake van de levering van ta-
baksproducten geschiedt met overeenkomstige toepassing van de voor de accijns 
geldende regels, heeft niet tot gevolg dat het begrip levering een andere inhoud heeft 
gekregen in die zin, dat het in dit verband moet worden opgevat als uitslag, maar heeft 
slechts tot gevolg dat de belastingplichtige de ter zake van die levering te heffen belas-
ting verschuldigd wordt, zodra sprake is van uitslag. Dit sluit geen uitbreiding van het 
belastbaar feit van de omzetbelasting in1328. Voor de omzetbelasting echter gaat bij 
ontvreemding van tabaksproducten het recht op aftrek van voorbelasting niet verloren 
indien de goederen worden ontvreemd. Nederland herziet de heffing van de omzet-
belasting bij diefstal niet1329. 

 
1324.  Zie bijvoorbeeld: HR 7 maart 2003, nr. 34.332, V-N 2003/16.26, inzake Liberexim BV (HvJ EG 

11 juli 2002, nr. C-371/99, Liberexim BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2002, blz. I-06227, V-N 
2003/2.28, BNB 2003/158, m.nt. Bijl). Nadat het HvJ EG de HR antwoord had gegeven op de vragen 
inzake de onttrekking aan het douaneverband bleek Liberexim op basis van de uitleg van douane-
regels niet hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschuld vanwege de onttrekking in Ne-
derland. 

1325. HR 29 maart 2000, nr. 34.699, BNB 2000/342c, FED 2000/306. Hof Amsterdam 28 juli 1998, nr. 
97/0791, V-N 1999/17.1.8. 

1326. Artikel 95 lid 2 Wa. 
1327.  Vgl. HR 26 november 2004, nr. 38.565, Heintz van Landewyck (verdwijning van tabaksaccijnsze-

gels vóór gebruik), LJN AO3043, r.o. 3.3.5 en 3.3.13. 
1328.  Artikel 28 Wet OB 1968. De regeling als vervat in artikel 28 Wet OB 1968 is in overeenstemming 

met artikel 395 BTW-richtlijn. HR 22 mei 1991, BNB 1992/91. HR 29 maart 2000, nr. 34.699, BNB 
2000/342c, FED 2000/306, r.o. 5.5. 

1329. De lidstaten kunnen herziening van de omzetbelasting eisen ingeval van diefstal. Nederland heeft 
van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Artikel 185 lid 2 BTW-richtlijn. 
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4.7.30 Aanbieding ten verkoop of gebruik als motor- of verwarmingsbrandstof 

Fictieve energieproducten – goederen die niet zijn gedefinieerd in de Richtlijn ener-
giebelastingen en waarvoor dientengevolge geen tarief is vastgesteld, maar wel een 
gelijke bestemming kunnen hebben en kunnen worden verbruikt als substituut voor 
energieproducten die wel in de Richtlijn energiebelastingen zijn gedefinieerd en 
waarvoor wél een tarief is vastgesteld – zijn belast op het moment waarop zij, onge-
acht samenstelling, wat gebruik en bestemming betreft overeenkomen met één van de 
wél in de richtlijn genoemde energieproducten en bestemd zijn voor verbruik, worden 
aangeboden voor verkoop of worden verbruikt als verwarmings- of motorbrandstof of 
als additief of vulstof in motorbrandstoffen, naar het tarief van gelijkwaardige motor- 
of verwarmingsbrandstof, naargelang van het gebruik dat ervan wordt gemaakt1330. 

4.7.31 Levering tot verbruik 

De uitslag vormt niet altijd het belastbaar feit. In geval van aflevering van aardgas, 
elektriciteit, accijnsgoederen in het kader van afstandsverkopen1331 en kolen, cokes en 
bruinkool aan de verbruiker is niet de uitslag tot verbruik, maar de levering tot verbruik 
het belastbaar feit1332. 

4.7.31.1 Verkopen op afstand 

Bij verkopen op afstand gaat het om de verkoop en levering van reeds veraccijnsde 
goederen onder de conditie franco huis aan personen en lichamen die niet beschikken 
over een vergunning voor een belastingentrepot, GB of NGB, ook wel geduid als post-
orderverkopen of televerkopen1333. Daarbij worden accijnsgoederen door de verkoper 
direct of indirect voor rekening van de verkoper verzonden of vervoerd aan kopers in 
andere lidstaten. De ratio van de bepaling, het invoeren van procedures voor de ver-
koop van goederen door buitenlandse verkopers aan in een andere lidstaat gevestigde 
particulieren, komt niet duidelijk tot uiting. De heffing van accijns vindt plaats in de 
lidstaat van de koper, doorgaans de lidstaat van bestemming. Hetzelfde geldt bij de 
BTW-heffing1334. 

Deze afstandstransacties leiden tot verschuldigdheid van accijns in de lidstaat van 
bestemming, doordat de levering wordt geacht aldaar plaats te vinden en wordt aan-
gemerkt als uitslag. Afstandsverkopen kenmerken zich door de leveringsconditie fran-
co huis of franco bedrijf, door onder meer de verkoop door postorderbedrijven of tele-
verkoop. De Wa omschrijft deze verkopen als de levering van accijnsgoederen die 
direct of indirect door de verkoper of in diens opdracht en voor diens rekening en 

 
1330.  Artikel 2 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1331.  Bij de toepassing van de regeling afstandsverkopen gaat het per definitie om accijnsgoederen die 

al uit een belastingentrepot zijn uitgeslagen en derhalve reeds zijn veraccijnsd. 
1332.  Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
1333.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Artikel 39 en 50a Wa. 
1334. Artikel 1a lid 2 en artikel 5a lid 1 Wet OB 1968. 
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risico vanuit de lidstaat van herkomst naar Nederland worden verzonden of ver-
voerd1335. 

De regeling afstandsverkopen stelt geen eisen aan de plaats waar de verkoper van 
de accijnsgoederen is gevestigd, maar wel aan de plaats van waaruit de goederen zijn 
verzonden en aan de plaats van bestemming van het vervoer. Hier wordt aan voldaan 
bij het vervoer van veraccijnsde goederen dat aanvangt in een andere lidstaat en in 
Nederland wordt beëindigd, terwijl de vervoerskosten voor rekening van de verkoper 
komen. De Accijnsrichtlijn noch het daarmee bedoelde uitvoering geven aan het be-
stemmingslandbeginsel staan in de weg aan toepassing ervan op de in Nederland 
gevestigde ondernemer die accijnsgoederen doet afleveren welke direct of indirect 
voor zijn rekening vanuit een andere lidstaat naar een afnemer in Nederland worden 
verzonden of vervoerd. De accijns wordt verschuldigd door de verkoper of door zijn 
fiscaal vertegenwoordiger1336. 

De goederen worden direct of indirect door of voor rekening van de verkoper van-
uit een andere lidstaat verzonden of vervoerd. De lidstaat van bestemming is de lid-
staat van aankomst van de verzending of het vervoer1337. Hieronder valt niet alleen de 
situatie waarin de verkoper de waren zelf vervoert of verzendt, maar ook en in veel 
ruimere zin alle situaties waarin de verzending of het vervoer wordt verricht voor 
rekening van de verkoper. Bovendien hecht de gemeenschapswetgever meer waarde 
aan de werkelijke aard van de verrichtingen dan aan de formele vorm ervan.  

De leverancier in de lidstaat van herkomst van de goederen moet in het bezit zijn 
van een daartoe strekkende vergunning van de fiscale autoriteit1338 en in de lidstaat 
van bestemming van de goederen een fiscaal vertegenwoordiger hebben aangesteld, 
die aldaar in naam en voor rekening van de buitenlandse leverancier de accijns op 
aangifte moet voldoen1339. De bedrijfsadministratie van de verkoper moet zodanig zijn 
ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze alle voor de heffing van de accijns die in 
de andere lidstaten moet worden voldaan van belang zijnde gegevens zijn opgeno-
men1340, doch minimaal de regelmatige aantekeningen van de accijnsgoederen die 
door hem franco huis zijn geleverd1341 en waarvoor hij de accijns dient te voldoen1342. 

 
1335.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Artikel 2e lid 1 Wa. Vindt het vervoer van veraccijnsde accijnsgoederen 

vanuit de lidstaat van herkomst naar het afleveradres in Nederland plaats in opdracht van de af-
nemer en voor diens rekening en risico, dan is sprake van voorhandenhebben van veraccijnsde ac-
cijnsgoederen (artikel 2d Wa). 

1336.  Artikel 51a onderdeel e Wa. HR 13 juni 2003, nr. 37.223, FED 2003/346, BNB 2003/317c, r.o. 3.3.2. 
1337. Artikel 10 lid 2 respectievelijk lid 1 Accijnsrichtlijn. 
1338.  Artikel 11 Accijnsrichtlijn. Artikel 86b lid 1 Wa. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 14 

en 15, alsmede blz. 28 en 29. 
1339.  Artikel 10 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 50f en artikel 51a, aanhef en onderdeel e jo. artikel 86b lid 

2 Wa. In het verzoek worden gegevens verstrekt met betrekking tot de soort of de soorten accijns-
goederen waarvoor de vergunning is bestemd, de hoeveelheid accijnsgoederen, onderscheiden 
naar soort, die naar verwachting per jaar zal worden verzonden, de persoon op wiens naam de 
vergunning dient te worden gesteld, en de administratie met betrekking tot de door de verkoper 
naar andere lidstaten verzonden accijnsgoederen. Artikel 86b lid 4 onderdeel d Wa. 

1340.  Artikel 86b lid 3 onderdeel a Wa. Artikel 9e lid 1 UB Accijns. 
1341.  Als bedoeld in artikel 86b Wa. 
1342.  Artikel 9e lid 2 UB Accijns. 
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De buitenlandse verkoper moet zekerheid stellen voor de accijns die hij in de lidstaat 
of lidstaten van bestemming verschuldigd is of verschuldigd kan worden1343. Evenals 
de twee voorgaande regelingen bewerkstelligt de regeling afstandsverkopen derhalve, 
dat van reeds veraccijnsde goederen accijns wordt geheven in de lidstaat van be-
stemming, meer precies de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer 
van de goederen1344. 

De accijns wordt door de verkoper verschuldigd op het tijdstip van de levering1345. 
De lidstaten kunnen bepalen dat de verkoper in de lidstaat van bestemming een fiscaal 
vertegenwoordiger aanwijst, die de accijns namens de verkoper in de lidstaat van 
herkomst moet voldoen1346. De lidstaten moeten zich ervan vergewissen dat de verko-
per zich houdt aan de gestelde verplichtingen met betrekking tot het waarborgen van 
de betaling van de accijns en met betrekking tot zijn administratie1347. 

Op basis van een voorstel van de EC1348 komt bij afstandsverkopen de verplichting 
tot aanwijzing van een fiscaal vertegenwoordiger in de lidstaat van bestemming te 
vervallen. De voldoening van de verschuldigde accijns zal verlopen via het in de be-
treffende lidstaat gevestigde accijnskantoor waar de elders gevestigde verkoper zijn 
accijnsverplichtingen kan voldoen1349. Dubbele accijnsheffing wordt vermeden, door-
dat de accijns die is voldaan in de lidstaat waar de goederen tot verbruik zijn uitgesla-
gen, wordt teruggegeven1350. De lidstaten mogen specifieke voorschriften ten behoeve 
van afstandsverkopen vaststellen voor accijnsgoederen die onder een bijzondere nati-
onale distributieregeling vallen die verenigbaar is met het EG-verdrag1351. 

Bij afstandsverkopen van accijnsgoederen geldt als belastbaar feit de levering tot 
verbruik van de (veraccijnsde) goederen in de lidstaat van bestemming. Belast is de 
levering tot verbruik van een accijnsgoed dat direct of indirect door of voor rekening 
van de verkoper vanuit een andere lidstaat naar de koper wordt verzonden of ver-
voerd1352. Bij de toepassing van de regeling afstandsverkopen gaat het per definitie om 
accijnsgoederen die al uit een belastingentrepot zijn uitgeslagen en derhalve reeds 
zijn veraccijnsd.  

 
1343.  Artikel 86b lid 3 onderdeel b Wa. Artikel 9e lid 3 UB Accijns. Artikel 86b lid 5 Wa jo. artikel 43, 44, 

tweede en derde lid, 45, 46, 48, 49, 50 en 56 tot en met 60 Wa. Van de bevoegdheid bij ministerië-
le regeling nadere regels te stellen is geen gebruik gemaakt. Artikel 86b lid 6 Wa. Artikel 51a aan-
hef en onderdeel e Wa. Artikel 52 Wa. Artikel 53 Wa. 

1344.  Artikel 10 lid 1 slotzin Accijnsrichtlijn. 
1345. Artikel 10 lid 3 eerste volzin Accijnsrichtlijn. 
1346. Artikel 10 lid 3 tweede volzin Accijnsrichtlijn. Zo ook voor de BTW-heffing: artikel 204 BTW-

richtlijn.  
1347. Artikel 10 lid 3 derde volzin Accijnsrichtlijn. 
1348.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004. Kamerstuk-

ken II 2003-2004, 22 112, nr. 335, blz. 20-23. 
1349.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
1350. Overweging 27 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 10 lid 4 en artikel 22 Accijnsrichtlijn. 
1351. Artikel 10 lid 5 Accijnsrichtlijn. 
1352.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Artikelen 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2e 

lid 1 Wa. 
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4.7.31.2 Aardgas en elektriciteit 

Voor aardgas en elektriciteit is niet het belastbaar feit de uitslag uit de elektriciteits-
centrale of het gasstation, maar de levering tot verbruik van aardgas of elektriciteit aan 
de verbruiker. Tot 1 januari 2008 waren hoogovengas, cokesovengas, kolengas, KV-gas 
(gas dat vrijkomt in een kolenvergasser), raffinaderijgas en chemisch restgas afzonder-
lijke tarieven van kracht. Deze gassen stonden bekend onder de verzamelnaam ‘overi-
ge gassen‘. Conform de Richtlijn energiebelastingen moeten gassen die dezelfde func-
tie hebben als aardgas op gelijke wijze in de heffing worden betrokken. De afzonder-
lijke tarieven zijn daarom alsnog geschrapt, waardoor voor de ‘overige gassen’ de 
tarieven van aardgas van kracht zijn worden. Deze gassen worden met name ingezet 
voor de productie van andere producten in de eigen inrichting of omdat zij dienen als 
inputbrandstof voor installaties die elektriciteit opwekken, waarvoor een vrijstelling 
geldt. Daarom zijn ze veelal onbelast1353. Voor de andere energieproducten (behalve 
kolen), halfzware olie, gasolie en LPG en energieproducten met eenzelfde toepassing 
als deze, zoals alternatieve brandstoffen (biodiesel, biobenzine en bio-ethanol), geldt 
wél de uitslag als belastbaar feit, omdat de EB van deze energieproducten met de 
heffingstechniek van de accijnzen van minerale oliën wordt geheven. De levering van 
aardgas en elektriciteit vindt plaats bij het passeren van het aardgas of elektriciteit van 
de aansluiting van de verbruiker. Als levering wordt ook aangemerkt het verbruik van 
aardgas en elektriciteit, indien deze op andere wijze zijn verkregen dan door levering 
via een aansluiting, zoals het eigen verbruik van de winner of producent en het ver-
bruik van rechtstreeks uit andere landen betrokken aardgas en elektriciteit. 

4.7.31.3 Kolen 

De BSB, per 1 januari 2008 omgedoopt in kolenbelasting (KB) en gestoken in een nieu-
we accijnsjas, wordt geheven ter zake van de uitslag of de invoer, ongeacht de bewer-
king die op de kolen is toegepast. De belastingplichtige is degene die de kolen uit-
slaat1354 of invoert1355. Met betrekking tot de wijze van heffing en de verschuldigdheid 
van de kolenaccijns bij invoer verwijst de Wbm naar het douanerecht. De kolenbelas-
ting wordt bij invoer derhalve geheven als ware de kolenbelasting een recht bij in-
voer1356. Kolen mogen onder schorsing van de kolenaccijns worden vervaardigd en 
voorhanden zijn op een belastingentrepot, in de Wbm inrichting genoemd, welke door 
de belastingautoriteit als zodanig voor kolen is aangewezen. Een plaats kan alleen als 
een inrichting in aanmerking komen als daartoe een vergunning is verstrekt1357. Het 
buiten het desbetreffende belastingentrepot brengen van kolen is een belastbaar 
feit1358. Daarmee vervult de inrichting volgens de staatssecretaris een wezenlijke func-

 
1353.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 887, nr. 3, blz. 2-3. 
1354.  Artikel 37 Wbm. 
1355.  Artikel 41 Wbm. 
1356.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 887, nr. 3, blz. 17. 
1357.  Artikel 38 Wbm. 
1358.  Artikel 37 Wbm. 
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tie in de systematiek van de heffing van de KB, die vergelijkbaar is met de functie van 
de AGP voor de heffing van de accijnzen die geregeld zijn in de Wa1359. Dit is een 
merkwaardig verschil binnen de nationale vormgeving van de communautaire accijn-
zen. 

4.7.32 Intrekking van de vergunning voor een belastingentrepot 

Voor de opening en het beheer van een belastingentrepot is een vergunning van de 
fiscale autoriteit van de betreffende lidstaat vereist1360. Wordt de vergunning weer 
ingetrokken, dan worden de accijnsgoederen waarvoor die belastingentrepot als zo-
danig is aangewezen en die daarbinnen voorhanden zijn op de dag met ingang waar-
van de vergunning wordt ingetrokken, aangemerkt als te zijn uitgeslagen en wordt het 
tijdvak waarover de accijns verschuldigd is aangemerkt als te zijn geëindigd op die 
dag1361. De inspecteur kan bepalen dat de termijn waarbinnen de accijns moet worden 
voldaan over het tijdvak waartoe de dag met ingang waarvan de vergunning is inge-
trokken behoort, en het tijdvak dat daaraan onmiddellijk voorafgaat, minder bedraagt 
dan één maand1362. 

4.7.33 Intracommunautaire reizen 

Tot en met 30 juni 1999 heeft een vrijstelling bestaan voor goederen die tijdens of 
voor een intracommunautaire reis worden verkocht en die niet voor onmiddellijk 
verbruik bestemd waren1363. De EC heeft aanwijzingen met praktische voorbeelden 
gegeven over de wijze waarop vanaf 1 juli 1999 de Accijnsrichtlijn moet worden toe-
gepast door leveranciers van accijnsgoederen aan boord van veerboten en vliegtuigen 
en op luchthavens en passagiersterminals1364. 

Onder intracommunautaire reis wordt verstaan: de verplaatsing tussen twee havens 
of luchthavens zonder tussenstop in een derde land of gebied buiten het fiscale grond-
gebied van de Gemeenschap1365. Deze definitie geldt ook in gevallen waarin over inter-
nationale wateren of door een internationaal luchtruim moet worden gereisd.  

 
1359.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 887, nr. 3, blz. 16. 
1360.  Artikel 12 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 54 lid 1 

Wa. 
1361.  Artikel 54 lid 1 Wa. 
1362.  Artikel 54 lid 1 Wa, in afwijking van artikel 19 lid 1 AWR. 
1363.  Artikel 28 Accijnsrichtlijn. Zie ook: HvJ EG 11 november 1997, nr. C-408/95, Eurotunnel SA e.a. 

vs. SeaFrance, voorheen Société nouvelle d'armement transmanche SA (SNAT), Jur. 1997, 
blz. I-6315. 

1364.  Notitie van de EC betreffende de regels inzake BTW en accijnzen die met ingang van 1 juli 1999 
dienen te worden toegepast op goederen die aan boord van veerboten en vliegtuigen of in lucht-
havens worden verkocht van reizigers binnen de Europese Unie, nr. 1999/C 99/08, PB nr. C 99, 
blz. 20 van 10 april 1999. 

1365.  Artikel 28 Accijnsrichtlijn jo. artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3925/91 van de Raad van 
19 december 1991, PB nr. L 374, blz. 4 van 31 december 1991. 
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Een tussenlanding van een veerboot of vliegtuig in een derde land of op het grond-
gebied buiten het fiscale grondgebied van de Gemeenschap om passagiers te laten 
in- of uitstappen, wordt geacht een verplaatsing te zijn naar en uit een derde land. 
Goederen die aan boord van de veerboot of het vliegtuig worden gekocht en die niet 
voor onmiddellijk verbruik bestemd zijn, worden als uit derde landen afkomstige 
goederen beschouwd, tenzij van de goederen al accijns is geheven. 

Bij invoer van accijnsgoederen kan de passagier aanspraak maken op toepassing 
van de reizigersvrijstelling1366. Deze vrijstelling geldt niet wanneer het verblijf in het 
derde land louter van symbolische aard is en de passagiers niet metterdaad in de gele-
genheid stelt in het derde land aankopen te doen. Wanneer passagiers vanuit een 
derde land het grondgebied van de Gemeenschap binnenkomen of opnieuw binnen-
komen, moet een gepaste controle worden uitgevoerd voornamelijk met betrekking 
tot de fiscale status van de goederen die door de passagier worden meegebracht.  

Ingeval aan boord van de betreffende veerboten of vliegtuigen geen belastingentre-
pots kunnen worden geplaatst, kunnen accijnsgoederen die aan boord worden geno-
men uitsluitend worden geacht aan de schorsingsregeling te zijn onttrokken. Veer-
bootrederijen en luchtvaartmaatschappijen kunnen accijnsgoederen niet in onbelaste 
staat vervoeren, omdat zij vanaf 1 juli 1999 niet meer voor vrijstelling in aanmerking 
komen. Van accijnsgoederen wordt dan accijns geheven naar het tarief van de lidstaat 
waar zij aan boord worden genomen, op voorwaarde dat deze lidstaat door de veer-
bootdienst of de luchtvaartmaatschappij wordt bediend. De goederen kunnen worden 
verkocht tegen het accijnstarief van de lidstaat waar zij zijn ingeladen tot op het tijd-
stip waarop het vervoermiddel het nationale grondgebied van de lidstaat van be-
stemming bereikt, ongeacht of de reis door het belastinggebied van een andere lid-
staat voert, mits er geen tussenlanding of andere onderbreking is waarbij de passa-
giers de mogelijkheid hebben van boord te gaan. Alleen uit het feit dat de nationale 
wateren of het nationale luchtruim van een andere lidstaat wordt doorkruist kan niet 
worden geconcludeerd dat de accijnzen van die lidstaat verschuldigd worden.  

Van goederen die op het grondgebied van de lidstaat van bestemming worden ver-
kocht moet opnieuw accijns worden geheven1367. Als de rederij of luchtvaartmaat-
schappij accijnsheffing in die lidstaat wil vermijden, kunnen zij verklaren dat zij niet 
voornemens zijn de goederen op het grondgebied van die lidstaat te verkopen. In dat 
geval kunnen de goederen aan boord blijven zonder opnieuw te worden belast. Niet-
temin zijn in dit soort gevallen de toezichtsbepalingen met betrekking tot documen-
ten en de vereisten inzake voorafgaande notificatie van toepassing, hoewel de betref-
fende lidstaten bilaterale overeenkomsten kunnen sluiten om een vereenvoudigde 
procedure mogelijk te maken1368. Rederijen en luchtvaartmaatschappijen kunnen zelf 
beslissen of de goederen die in de ene lidstaat aan boord zijn genomen als reeds belas-
te goederen op het grondgebied van een andere lidstaat te blijven verkopen. In dat 
geval worden zij de accijnzen van de opeenvolgende lidstaten van verkoop verschul-

 
1366.  Artikelen 1 en 4 van Richtlijn 69/169/EEG van 28 mei 1969, PB nr. L 133, blz. 6, van 4 juni 1969. 
1367.  Artikel 7 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
1368.  Artikel 7 lid 7 tot en met lid 9 Accijnsrichtlijn. 
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digd1369 en hebben zij aanspraak op teruggaaf van de reeds voldane accijnzen in de 
lidstaat waar de goederen aan boord zijn genomen1370. 

Voor multilaterale reizen met tussenlandingen in een of meer lidstaten, geldt als 
basisregel dat ieder reisonderdeel als een aparte reis wordt beschouwd. Indien de 
kapitein van een veerboot in lidstaat A goederen aan boord neemt en deze aan boord 
verkoopt, terwijl het schip door internationale wateren tussen de lidstaten B en C 
vaart, ontbreekt een rechtsgrond voor de heffing van accijnzen op deze verkopen naar 
het in lidstaat A geldende tarief. Omdat de goederen niet bestemd zijn om mee terug 
te worden genomen naar de lidstaat van vertrek, worden hiervan in lidstaat B en ver-
volgens in lidstaat C accijnzen geheven1371. 

Het accijnsregime voor goederen die aan boord van veerboten en vliegtuigen voor 
onmiddellijk verbruik aan passagiers worden verkocht, is vanaf 1 juli 1999 ongewij-
zigd gebleven. De lidstaten kunnen zelf bepalen of zij leveringen van goederen ver-
kocht aan boord van veerboten en vliegtuigen voor onmiddellijk verbruik vrijstel-
len1372. Als zij dat doen, behouden de veerbootrederijen en luchtvaartmaatschappijen 
ook de mogelijkheid om alcoholhoudende dranken en tabaksproducten belastingvrij 
te vervoeren1373. De vrijstelling geldt niet wanneer de producten aan passagiers wor-
den verkocht om te worden meegenomen, zelfs als deze goederen aan boord van de 
veerboot of het vliegtuig mogen of kunnen worden verbruikt.  

Goederen verkocht in winkels op luchthavens en in terminals van de Kanaaltunnel 
zijn belast naar de accijnstarieven die gelden in de lidstaat waar die winkels zich be-
vinden. 

Een veerbootrederij die een veerdienst tussen het VK en Frankrijk onderhoudt, zal 
aan accijns onderworpen goederen zoals alcoholhoudende dranken en tabaksproduc-
ten kunnen verkopen, waarbij op het traject tussen Frankrijk en het VK de Franse 
accijnstarieven gelden totdat het belastinggebied van het VK is bereikt. Vanaf dat 
ogenblik kan de rederij hetzij de verkoop van accijnsgoederen onderbreken om te 
voorkomen dat een ander belastingstelsel in werking treedt, hetzij de verkoop van 
deze goederen voortzetten naar de in het VK geldende accijnzen. Besluit de rederij de 
verkoop voort te zetten, dan betekent dit niet automatisch dat een dubbele prijsaan-
duiding is vereist. De veerbootexploitant kan één enkele prijs berekenen naargelang 
van de verwachte winstmarge of in de beide gedeelten van ieder traject verschillende 
prijzen hanteren. Op de terugreis van het VK naar Frankrijk kan de exploitant een 
begin maken met de verkoop van de goederen met Franse accijnstarieven, zodra de 
veerboot het belastinggebied van het VK heeft verlaten.  

 
1369.  Artikel 7 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
1370.  Artikel 22 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
1371.  Overeenkomstig artikel 7 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
1372.  Artikel 23 lid 5 Accijnsrichtlijn. 
1373.  Terra-Kajus (2005), blz. 330, maken melding van een vraag gesteld aan Eurocommissaris MARIO 

MONTI over de wenselijkheid van deze vrijstelling in het licht van de toename van ordeverstorin-
gen aan boord van veerboten en vliegtuigen. Commissaris MARIO MONTI heeft op die vraag geant-
woord, dat de vrijstelling van alcoholhoudende dranken niet berust op een beslissing van de EC, 
maar een nationale bevoegdheid van de lidstaten is, zolang de Raad nog geen communautaire be-
palingen over de bevoorrading van schepen en luchtvaartuigen heeft aangenomen. 
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In het geval van een veerboot die tussen Duitsland, Denemarken en Zweden vaart 
en in elk van deze lidstaten een haven aandoet, moet ieder onderdeel van de reis als 
afzonderlijk deel worden beschouwd. Vanaf het vertrek uit Duitsland kunnen de goe-
deren tegen de Duitse tarieven worden verkocht totdat het schip het belastinggebied 
van Denemarken binnenvaart. Goederen die binnen het Deense belastinggebied wor-
den verkocht zijn naar de Deense accijnstarieven belast. Tijdens de reis tussen Dene-
marken en Zweden zal het niet mogelijk zijn om de Duitse tarieven toe te passen, zelfs 
niet wanneer door internationale wateren moet worden gevaren. Als de veerbootrede-
rij in de Zweedse wateren de verkoop voortzet, zijn de in Zweden geldende tarieven 
van toepassing.  

Een vliegtuig vliegt van Madrid naar Kopenhagen zonder tussenlandingen en door-
kruist daarbij het luchtruim van Frankrijk en Duitsland. In dit geval kunnen de aan 
accijns onderworpen goederen die in Spanje zijn geladen en aldaar zijn belast, aan 
boord worden verkocht zonder dat de accijns in Frankrijk of Duitsland behoeft te 
worden aangepast. Tijdens de vlucht zullen de Franse of Duitse accijnstarieven niet 
gelden, ook al wordt het luchtruim van deze lidstaten doorkruist. 

Een veerboot vaart van Stockholm naar Kaliningrad, de Russische enclave binnen 
de EU, waar het schip een tussenstop maakt, en vaart vervolgens door van Kaliningrad 
naar Helsinki. Bij aankomst in Helsinki zijn de bepalingen betreffende invoer uit derde 
landen en douanecontrole van toepassing. In het bijzonder zijn de kwantitatieve be-
perkingen van de reizigersvrijstelling van toepassing op alle aan boord gekochte goe-
deren.  

4.8 Tijdstip verschuldigdheid  

‘Eene belasting moet zoo weinig mogelijk op de voortbrenging drukken’1374 
 

MR. JEAN HENRI APPELIUS, 
Staatsraad en Directeur-Generaal der Indirecte Belastingen, 7 juni 1816 

4.8.1 Voorwaarden verschuldigdheid 

De voorwaarden voor verschuldigdheid en het toe te passen accijnstarief zijn die wel-
ke op het tijdstip van verschuldigd worden van kracht zijn in de lidstaat waar de uit-
slag tot verbruik of het constateren van tekorten plaatsvindt. Naast de reguliere over-
brenging van accijnsgoederen onder schorsing van de accijns tussen belastingentre-

 
1374.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 118 rk. Artikel 210 onderdeel d Staatsregeling 1798. 

Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 5, blz. 561-562. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 6, 
blz. 568 rk. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 6, blz. 569. Handelingen II 1818-1819, 14 mei 
1819, blz. 425-426. Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 lk. Handelingen II 1818-
1819, 14 mei 1819, blz. 425 rk. Kamerstukken II 1831-1832, XXI, nr. 5, blz. 795-796. Gogel Memo-
riën, blz. 176-177. 
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pots, bevat de Accijnsrichtlijn een aantal meer specifieke situaties die leiden tot ver-
schuldigdheid van accijns in de lidstaat van bestemming1375. Het betreft: 
1. de ontvangst door een GB of door een NGB van accijnsgoederen die afkomstig zijn 

uit een belastingentrepot in een andere lidstaat1376; 
2. het door een ondernemer of een publiekrechtelijk lichaam voor handelsdoelein-

den voorhanden hebben van in een andere lidstaat veraccijnsde goederen waarvan 
in Nederland geen accijns is geheven1377; 

3. het door natuurlijke personen voor andere doeleinden dan voor eigen persoonlijk 
verbruik voorhanden hebben van in een andere lidstaat veraccijnsde goederen 
waarvan in Nederland geen accijns is geheven1378; 

4. de verkrijging van in een andere lidstaat veraccijnsde energieproducten waarvan 
in Nederland geen accijns is geheven, indien deze op een atypische wijze worden 
vervoerd1379; 

5. de levering van accijnsgoederen die direct of indirect voor rekening van de verko-
per vanuit een andere lidstaat worden verzonden of vervoerd (verkopen op af-
stand)1380; en 

6. het vervaardigen van accijnsgoederen buiten een belastingentrepot en het voor-
handen hebben van accijnsgoederen die niet overeenkomstig de bepalingen van 
de wet in de heffing zijn betrokken1381. 

 
Het feit, dat de accijns verschuldigd wordt bij de uitslag tot verbruik sluit niet uit, dat 
de accijns vervolgens nogmaals in een andere lidstaat wordt geheven1382, waarbij de 
eventueel in de lidstaat van herkomst voldane accijns wordt gerestitueerd1383. 

4.8.2 Tijdstip 

In de gevallen 1 tot en met 4 en 6 in de vorige paragraaf wordt de accijns verschuldigd 
op het tijdstip van de ontvangst van de accijnsgoederen1384, de aanvang van het voor-
handen hebben van het accijnsgoed in Nederland1385, de aanvang van het voorhanden 
hebben van het accijnsgoed dan wel van de verkrijging van die goederen1386, respectie-

 
1375. Artikel 7 lid 3 en lid 5 Accijnsrichtlijn. 
1376. Artikel 10 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 2a Wa. 
1377. Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 2b Wa. 
1378. Artikel 9 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c Wa. 
1379. Artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 2d Wa. 
1380. Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Artikel 2e Wa. 
1381. Artikel 6 lid 1 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Artikel 2f Wa. 
1382. Op basis van artikel 7, artikel 9 of artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
1383. Op basis van artikel 7 lid 6 of artikel 10 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
1384.  Artikel 52a onderdeel a jo. artikel 2a Wa. 
1385. Artikel 52a onderdeel b jo. artikel 2b en artikel 2c lid 2 Wa. HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN 

AO9493, FED 2004/289, r.o. 3.4.2. 
1386. Artikel 52a onderdeel c jo. artikel 2d Wa. 
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velijk de vervaardiging dan wel de aanvang van het voorhanden hebben van het ac-
cijnsgoed in Nederland1387. 

Vanwege deze bijzondere tijdstippen moet de verschuldigde accijns uiterlijk op de 
dag na de dag waarop de accijnsgoederen zijn vervaardigd of ontvangen of voorhan-
den zijn op aangifte worden voldaan1388. Zowel de aangifte als de betaling dienen 
plaats te vinden op de dag na het tijdstip van verschuldigd worden1389. Deze aangifte- 
en betalingstermijn wijken af van de algemene regel dat de accijns binnen een maand 
na het tijdstip waarop de verschuldigdheid is ontstaan op aangifte aan de ontvanger 
moet worden voldaan1390. 

Voor de termijn van een dag is gekozen om concurrentieverstoring tegen te gaan. 
Zou betaling pas na een maand verplicht zijn, dan zou er verschil bestaan tussen de 
situatie dat de goederen in Nederland worden gekocht – de accijns is dan begrepen in 
de koopprijs – en de situatie dat de goederen uit een andere lidstaat worden betrok-
ken, accijns kan dan later worden betaald dan de rest van de koopprijs. Zo’n verschil 
wordt uit economisch oogpunt niet wenselijk geacht1391. 

Ten aanzien van de gevallen onder 6 heeft wetgever beoogd te voldoen aan het 
voorschrift van de Accijnsrichtlijn1392 om als belastbare feiten aan te merken de ver-
vaardiging van accijnsgoederen buiten een schorsingsregeling, alsmede de onregelma-
tige onttrekking van accijnsgoederen aan een schorsingsregeling1393. 

De inspecteur kan te weinig of in het geheel niet geheven accijns naheffen, indien 
de accijns, die op aangifte behoort te worden voldaan, geheel of gedeeltelijk niet is 
betaald1394. Ter zake van de uitslag in verband met de levering aan anonieme afnemers 
van gasolie waaraan herkenningsmiddelen zijn toegevoegd, is accijns verschuldigd 
naar het algemene tarief voor gasolie1395 en niet naar het verlaagde tarief1396. 

4.9 Het tarief  

 ‘Al dadelijk moet de Regering bepaaldelijk tegenspreken, dat ons belastingstelsel zoo 
zou zijn gecombineerd, dat een ieder betaalt voor hetgeen hij van zijn inkomen ver-
teert. Wanneer er geen andere belastingen bestonden dan accijnsen en personeel, zou-
de de stelling waar zijn’1397 

MR. P.PH VAN BOSSE, 
minister van Financiën, 1851 

 
1387. Artikel 52a onderdeel d jo. artikel 2f Wa. 
1388. HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN AO9493, FED 2004/289, r.o. 3.4.2. 
1389.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
1390.  Artikel 10 lid 2 en artikel 19 lid 3 AWR. 
1391.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, blz. 20. 
1392.  Artikel 6 lid 1 tweede alinea, onderdeel a en onderdeel b Accijnsrichtlijn. 
1393.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 29. Artikel 53a lid 2 Wa. 
1394.  Artikel 20 lid 1 AWR. 
1395.  Als bedoeld in artikel 27 lid 1 onderdeel b Wa. 
1396.  Als bedoeld in artikel 27 lid 3 Wa. Hof ’s-Gravenhage 23 december 2004, nr. 03/03700, LJN 

AR8473. Hof ’s-Gravenhage 23 december 2004, nr. 03/03800, LJN AR8478. 
1397.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 557 lk. 
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4.9.1 Minimumtarieven 

De Europese accijnstarieven zijn over de hele linie, veertien jaar na de voltooiing van 
de interne markt, nog slechts minimumtarieven. De minimumtarieven van de alcoho-
laccijnzen zijn sedert 1993 niet meer aangepast. De accijnstarieven voor de energie-
producten en elektriciteit en de tabaksproducten zijn per 2004 aangepast. 

De minimumtarieven moeten de lidstaten tot uitgangspunt nemen bij de vaststel-
ling van hun nationale tarieven. De nationale tarieven van de EU27 vormen tezamen 
een labyrint van enorme tariefsdiversiteiten, ongelimiteerde verschillen, differentia-
ties en specifieke condities, waartoe de zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen met hun 
reeksen uitzonderingen in staat stellen1398. De tariefsverschillen tussen de lidstaten, die 
nog versterkt worden door de verschillen in BTW-tarieven tussen de lidstaten, vormen 
het grootste manco in het accijnsregime in relatie met de goede werking van de inter-
ne markt. Het accijnsregime met zijn minimumtarieven en ruimte voor ongelimiteer-
de tariefsverschillen vrijwel geheel gericht en ingericht op de heffing met toepassing 
van het bestemmingslandbeginsel, waarbij de heffing moet plaatsvinden in de lidstaat 
van verbruik, terwijl een internemarktconform stelsel gericht en ingericht behoort te 
zijn op toepassing van het internemarktbeginsel, waarbij de heffing plaatsvindt in het 
binnenland van de interne markt; de binnenlandse vrije markt van de Gemeenschap. 
Deze diversiteit in tarieven weerspiegelt uiteenlopende nationale, dikwijls historisch, 
cultureel of traditioneel bepaalde belangen en is helaas in overeenstemming met alles 
wat niet thuishoort in een interne markt. Het vervallen van de tariefsverschillen en de 
derogaties in de uitvoeringsrichtlijnen brengt transparantie en samenhang in de Euro-
pese wetgeving en de interne markt, waarmee de lidstaten, de Gemeenschap, hun 
algemene doelstellingen van economische samenwerking en duurzame ontwikkeling 
en de Lissabon-strategie1399 zeer gediend zijn. 

De Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken, de Richtlijn energiebelastingen, de Ta-
riefrichtlijn tabaksproducten en de Tariefrichtlijn sigaretten bevatten de uniforme 
minimumaccijnstarieven voor bier, mousserende en niet-mousserende wijnen, andere 
mousserende en niet-mousserende gegiste dranken, tussenproducten, gedistilleerde 
dranken, ethylalcohol, energieproducten en elektriciteit, sigaretten, sigaren en cigaril-
lo’s, tabak van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (shag), en rookta-
bak. De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken bevat verlaagde tarieven voor 
bepaalde soorten bier1400, wijn1401, gegiste dranken1402, streekgebonden likeurwijnen1403 
en tussenproducten1404. 

 
1398.  EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, Part II – Energy products and Elec-

tricity, Part III – Manufactured Tobacco, Brussels July 2006. 
1399.  COM(2005) 24 definitief. 
1400. Artikel 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Van bier met een effectief alcoholvolume-

gehalte van niet meer dan 2,8%vol mag accijns worden geheven naar een verlaagd tarief, dat on-
der het minimumtarief mag liggen. De toepassing mag worden beperkt tot producten van 
GN-code 2206 die een mengsel van bier en niet-alcoholhoudende dranken bevatten. 

1401. Artikel 9 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Van alle soorten niet-mousserende en 
mousserende wijn met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5%vol mag accijns 
worden geheven naar verlaagde accijnstarieven. 
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De accijnzen van alcoholhoudende dranken en ethylalcohol gelden per categorie, 
onafhankelijk van het alcoholgehalte. De lidstaten hebben elkaar in een verklaring bij 
de raadsnotulen bij de vaststelling van de Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken 
plechtig beloofd de door de EC in 1989 voorgestelde streeftarieven te hanteren als 
referentiewaarden waaraan zij hun nationale tarieven zullen trachten aan te passen. 
Dergelijke verklaringen zijn echter van nul en generlei waarde1405. De streeftarieven 
bedragen voor bier € 1,496 per hectoliter per graad Plato (gerealiseerd door 14 lidsta-
ten), voor niet-mousserende wijn € 18,7 per hectoliter eindproduct (gerealiseerd door 
11 lidstaten), voor mousserende wijn € 33 per hectoliter eindproduct (gerealiseerd 
door 18 lidstaten), voor tussenproducten € 93,5 per hectoliter eindproduct (gereali-
seerd door 11 lidstaten), en voor ethylalcohol en gedistilleerde dranken € 1.398,1 per 
hectoliter absolute alcohol (gerealiseerd door 9 lidstaten)1406. 

4.9.2 Evaluaties tarieven en de reële waarde ervan 

De EC acht tariefsaanpassingen nodig ‘om te vermijden dat de minimumtarieven in de 
loop der jaren hun nut verliezen’1407. De in 1992 overeengekomen minimumtarieven 
voor de alcoholaccijnzen, in 2003 voor de tabaksaccijnzen en voor de energieaccijn-
zen, zijn nadien niet meer aangepast. Stilstand heeft tot gevolg dat de inflatie de reële 
kracht van de tarieven doet afnemen. Het niet handhaven van de reële druk van de 
tarieven is een inbreuk op de besluitvorming over het niveau van de tarieven waar-

 
1402. Artikel 13 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Van alle soorten niet-mousserende 

en mousserende gegiste dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 
8,5%vol mag accijns worden geheven naar verlaagde accijnstarieven. 

1403. Artikel 18 lid 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Van in bepaalde gebieden voortge-
brachte likeurwijnen als bedoeld in artikel 13, eerste en tweede lid, van Verordening (EEG) nr. 
4252/88 mag accijns worden geheven naar één enkel verlaagd tarief, dat onder het minimumta-
rief liggen, doch niet meer dan 50% lager mag zijn dan het normale nationale accijnstarief, of niet 
lager mag zijn dan het minimumtarief dat wordt toegepast op tussenproducten. 

1404. Artikel 18 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Van tussenproducten met een effec-
tief alcoholvolumegehalte van ten hoogste 15%vol mag accijns naar een verlaagd tarief worden 
geheven, mits dat tarief (1) niet meer dan 40% lager is dan het normale nationale accijnstarief en 
(2) niet lager is dan het normale nationale tarief dat wordt toegepast op niet-mousserende gegiste 
dranken. Ingevolge artikel 18 lid 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken mag van tussen-
producten die verpakt zijn in flessen met een champignonvormige stop die door draden of banden 
of anderszins is geborgd, of een overdruk hebben die teweeggebracht is door koolzuurgas in op-
lossing, van 3 bar of meer, accijns worden geheven naar hetzelfde tarief als dat voor andere mous-
serende gegiste dranken, op voorwaarde dat dit tarief hoger is dan het nationale tarief voor tus-
senproducten. 

1405.  HvJ EG 26 februari 1991, nr. C-292/89, The Queen vs. Immigration Appeal Tribunal, ex parte 
Gustaff Desiderius Antonissen, Jur. 1991, blz. I-745, r.o. 18: Een verklaring, opgenomen in de notu-
len van de zitting van de Raad tijdens welke een bepaling van afgeleid recht is vastgesteld, kan 
niet worden gebruikt bij de uitlegging van die bepaling wanneer de inhoud ervan niet in de tekst 
van de betrokken bepaling is terug te vinden en dus geen rechtskracht heeft. 

1406.  COM(1989) 527 van 7 december 1989, PB C 12 van 18 januari 1990, blz. 12. 
1407.  Evaluatieverslag EC 2004, blz. 6. 
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mee de Raad in 1992 (alcoholaccijnzen) en in 2003 (tabaksaccijnzen en energieaccijn-
zen) heeft ingestemd. 

De minimumtarieven en tariefsdifferentiaties van de accijnzen van alcohol- en ta-
baksproducten en de reële waarde ervan worden door de Raad op basis van evaluatie-
verslagen van de EC tweejaarlijks bezien. De EC heeft in 1995 en 2004 evaluatieversla-
gen aan de Raad gezonden1408. Ook de minimumtarieven en de tariefsdifferentiaties 
van de accijnzen van energieproducten en elektriciteit worden op gezette tijden aan 
de hand van een verslag en, in voorkomend geval, een voorstel van de EC en met raad-
pleging van het EP bestudeerd in het licht van de goede werking van de interne markt, 
de ontwikkeling van de reële waarde van de tarieven, concurrentieposities van het 
bedrijfsleven van de Gemeenschap in internationaal verband en de bredere doelstel-
lingen van het EG-verdrag1409. De tarieven van minerale oliën zijn herzien ter gele-
genheid van de vervanging van de Tariefrichtlijn minerale oliën door de Richtlijn 
energiebelastingen per 1 januari 20041410. 

Tussen de lidstaten bestaat nog aldoor weinig toenadering van de tarieven. De om-
vang van de tariefsverschillen tussen de lidstaten zijn fors, in het bijzonder wanneer 
deze worden vergeleken in relatie met de minimumtarieven1411. In sommige product-
groepen, met name motorbrandstoffen, is sprake van omvangrijke reële tariefsverho-
gingen, vaak meer dan voor correctie van de inflatie of indexatie noodzakelijk is. Voor 
andere productgroepen, in het bijzonder voor alcoholhoudende dranken en in minde-
re mate verwarmingsbrandstoffen, is sprake van een stabilisatie van de nationale 
tarieven. Sommige lidstaten hebben hun tarieven voor deze goederen geïndexeerd. De 
mate waarin verschillende soorten alcoholhoudende dranken met elkaar concurreren 
is niet doorslaggevend voor het niveau waarop de desbetreffende tarieven worden 
vastgesteld. De vraag naar een bepaald soort alcoholhoudende drank is relatief onge-
voelig voor wijzigingen in de prijs van die drank zelf of wijzigingen in de prijzen van 
concurrerende soorten van alcoholhoudende drank. In het Witboek van DELORS (1993), 
dat de uitdagingen en de wegen voor de 21e eeuw bevat1412, worden verhogingen van 
de accijnstarieven voor alle productgroepen voorgesteld ter verlaging van de lasten op 
arbeid en ondernemen en verbreding van de grondslag van de accijns van minerale 
oliën.  

De alcoholaccijnzen zijn sedert 1993 reëel met ruim 30% in kracht afgenomen. Om 
de reële waarde van de minimumtarieven te herstellen en te vermijden dat de mini-
mumtarieven hun nut verliezen, worden, mits de Raad instemt met een daartoe strek-
kend voorstel van de EC, de minimumtarieven van de alcoholaccijns per 1 januari 
2008 een bescheiden opwaartse aanpassing ondergaan van 31%, overeenkomstig het 
jaarlijkse wijzigingspercentage van de geharmoniseerde consumentenprijsindex tus-

 
1408. Artikel 8 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 4 Tariefrichtlijn tabaksproducten. 

Artikel 4 Tariefrichtlijn sigaretten. 
1409.  Artikel 29 Richtlijn energiebelastingen. 
1410. Overweging 8 considerans, artikel 13 en artikel 29 Richtlijn energiebelastingen. 
1411.  Verslag EC 1995, § 2.17. Verslag EC 2004, § 1.2, nr. 6. 
1412.  Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century 

– White Paper, COM(93) 700 final, 5 december 1993. Parts A and B, Bulletin of the European 
Communities, 6/93. 
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sen 1993 en 20051413. Daarmee loopt de reële waarde van deze minimumtarieven op 1 
januari 2008 meteen al weer drie jaar achter.  

Het communautaire tabaksaccijnsregime kent een systeem waarbij de tabaksac-
cijnzen met vierjaarlijkse correcties reëel constant worden gehouden. Om de vier jaar 
legt de EC de Raad een verslag en, in voorkomend geval, een voorstel voor over de 
accijnstarieven en over de structuur van de accijns als bepaald in de Structuurrichtlijn 
tabaksproducten. De Raad beziet het verslag en het voorstel en neemt, na raadpleging 
van het EP, de nodige maatregelen. In het verslag van de EC en bij de behandeling in 
de Raad wordt rekening gehouden met de goede werking van de interne markt, de 
uitsluitend op basis van de inflatie berekende reële waarde van de accijnstarieven en 
de doelstellingen van het EG-verdrag in het algemeen1414. 

4.9.3 Vrijstellingen en teruggaafregelingen 

De voldoening van de accijns in de lidstaat waar de uitslag tot verbruik heeft plaatsge-
vonden, moet volgens de Accijnsrichtlijn aanleiding kunnen geven tot teruggaaf van 
accijns indien de goederen niet voor verbruik in die lidstaat bestemd zijn1415. De lidsta-
ten bepalen deze vrijstellingen of teruggaven zelf, en aan welke voorwaarden en for-
maliteiten daarvoor moet worden voldaan. De Accijnsrichtlijn laat het aan de lidstaten 
over de procedures en de wijze van controle vast te stellen die gelden voor teruggaven 
op hun eigen grondgebied1416. Het staat de lidstaten vrij aan de bij de Richtlijn energie-
belastingen voorgeschreven vrijstellingen of verlagingen rechtstreeks uitvoering te 
geven, door middel van rechtstreekse vrijstellingen of verlaagde tarieven of door mid-
del van een teruggaafregeling1417. Ter realisering daarvan noemen de Accijnsrichtlijn, 
de Wa en de Wbm een limitatief aantal gevallen waarin sprake kan zijn van teruggaaf 
van accijns1418. Met betrekking tot vernietiging, herbewerking of herverwerking van 
tabaksproducten dan wel vernietiging van de fiscale merktekens dwingen de Accijns-
richtlijn noch de structuurrichtlijnen de lidstaten tot invoering van een vrijstelling of 
teruggaaf1419.  

Teruggaaf is ook een onrechtstreeks middel om een vrijstelling of verlaagd tarief te 
effectueren, ingeval deze niet rechtstreeks kunnen worden toegepast1420. Omwille van 

 
1413.  EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de 

onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, van 
8 september 2006, COM(2006) 486 definitief, 20060165 (CNS), Brussel 2006. 

1414.  Overweging 8 considerans Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging 
van Richtlijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven 
van de accijns op tabaksfabrikaten betreft. Artikel 16 Structuurrichtlijn tabaksproducten. Artikel 4 
Tariefrichtlijn sigaretten en artikel 4 Tariefrichtlijn tabaksproducten. 

1415.  Overweging 17 considerans Accijnsrichtlijn. 
1416.  Artikel 22 lid 5 eerste volzin Accijnsrichtlijn. 
1417.  Artikel 6 Richtlijn energiebelastingen. 
1418.  Artikel 22 Accijnsrichtlijn. Artikel 70, artikel 71 en artikel 72 Wa. Artikel 49 Wbm. 
1419.  Artikel 22 lid 1 jo. lid 2 onderdeel d Accijnsrichtlijn. Artikel 11 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1420.  Artikel 23 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 27 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 6 

Richtlijn energiebelastingen. 
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de neutraliteit van belastingheffing zorgen de lidstaten ervoor dat zij nooit meer te-
ruggaaf verlenen dan hetgeen eerder al dan niet rechtstreeks geheven is1421. Een rente-
vergoeding is niet een binnen de systematiek van de teruggaafregelingen passende 
remedie. De belastingplichtige is immers vaak een andere dan degene die het verzoek 
tot teruggaaf doet. 

Teruggaaf van accijns kan onder omstandigheden staatssteun vormen en moet 
daarom uit hoofde van het staatssteunregime, afzonderlijk van de reguliere verplichte 
verstrekking van informatie omtrent teruggaafregelingen, bij de EC worden gemeld1422. 
Daarom kan teruggaaf alleen op verzoek worden verleend, en onder strikte voorwaar-
den. Tezamen vormen deze voorwaarden een reeks van specifieke teruggaafregelin-
gen1423. 

In het algemeen gaat het om gevallen waarin accijnsgoederen worden verbruikt 
voor een ander doel dan dat waarop de accijnsheffing zich aanvankelijk heeft gericht, 
dan wel als grondstof bij de vervaardiging van niet aan accijns onderworpen goederen 
of als hulpstof. Voorts kan teruggaaf worden verleend bij vernietiging en teloorgaan 
van accijnsgoederen, bij uitvoer1424, in geval van verkopen op afstand1425 en voor com-
munautaire accijnsgoederen waarvoor de accijns al is voldaan en die worden verbruikt 
met een bestemming waarvoor bij uitslag of bij invoer recht op vrijstelling zou be-
staan1426. Verder wordt teruggaaf van accijns verleend in verband met accijnsgoederen 
die kunnen delen in een vrijstelling1427, maar waarvan de aangegeven bestemming 
aanvankelijk niet of niet voldoende blijkt uit de goederen als zodanig, en metterdaad 
zijn gebruikt voor een specifieke vrijgestelde bestemming, te weten1428: 
1. alcoholhoudende goederen gebruikt bij het vervaardigen van levensmiddelen, niet 

bestemd voor inwendig gebruik door de mens, of gebruikt voor de vervaardiging 
van geneesmiddelen; 

2. minerale oliën niet bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als 
brandstof voor verwarming, of bestemd ter ondervuring van hoogovens; 

3. tabaksproducten bestaand uit andere stoffen dan tabak en bestemd om te worden 
gebruikt voor medicinale doeleinden; of 

4. accijnsgoederen die worden gebruikt als grondstof voor het vervaardigen van 
niet-accijnsgoederen. 

 

 
1421.  Artikel 91 EG. Artikel 22 lid 5 slotzin Accijnsrichtlijn. 
1422.  Artikel 26 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1423.  De uitwerking daarvan is vastgelegd in de Wa, de Wbm, het UB Accijns, het UB Wbm, de 

UR Accijns en de UR Wbm. 
1424.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 15. 
1425.  Artikel 10 lid 4, artikel 20 lid 4 en artikel 22 lid 1 en lid 3 Accijnsrichtlijn. 
1426.  Artikel 49 Wbm. 
1427.  De vrijstelling als bedoeld in artikel 65 lid 1 onderdeel a jo. artikel 64 Wa. 
1428.  Artikel 70 lid 1 onderdeel a Wa. 
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De teruggaaf wordt verleend aan degene die een vergunning heeft die bedoeld is om 
hem in aanmerking te brengen voor de vrijstelling van accijns ter zake van de uitslag of 
invoer van deze accijnsgoederen1429. 

Voorzien is in teruggaaf van accijns met betrekking tot alcoholhoudende dranken 
die uit de markt zijn genomen omdat zij wegens hun staat of ouderdom ongeschikt 
zijn geworden voor menselijke consumptie1430, en met betrekking tot tabaksproducten 
die zijn gedenatureerd ten behoeve van industrieel of tuinbouwkundig gebruik, zijn 
bestemd voor wetenschappelijke proefnemingen of tests in verband met de kwaliteit 
van de producten, of door de producent opnieuw worden be- of verwerkt1431. 

Teruggaaf van accijns wordt tevens verleend voor accijnsgoederen waarvoor aan-
spraak op vrijstelling zou bestaan wegens gebruik aan boord van schepen en lucht-
vaartuigen in het verkeer naar een andere lidstaat1432. De vrijstellingen worden ver-
leend aan vergunninghouders van een belastingentrepot, GB of NGB of aan impor-
teurs. Om handelaren zonder vergunning ook de mogelijkheid te geven accijnsgoede-
ren te leveren zonder dat daarop de accijns drukt, is voorzien in een teruggaafregeling. 
De teruggaaf geschiedt aan degene die de levering heeft verricht1433. 

Bij een verzoek om teruggaaf is het aan de belanghebbende om aan te tonen dat te-
recht aanspraak wordt gemaakt op die teruggaaf. In de eerste plaats dient steeds de 
aankoopfactuur van de desbetreffende accijnsgoederen te worden overgelegd1434. 
Wanneer teruggaaf van accijns wordt gevraagd op de grond dat – naar achteraf zou 
zijn gebleken – de eigenschappen of kenmerken van het eertijds verhandelde accijns-
goed meebrengen dat in het verleden een te hoog bedrag aan accijns is voldaan, dient 
de belanghebbende zulks aannemelijk te maken, in die zin dat hij moet aantonen dat 
het goed indertijd de beweerde eigenschappen en kenmerken had. In een dergelijk 
geval kan er niet mee worden volstaan dat de belanghebbende die eigenschappen en 
kenmerken gemotiveerd stelt, waarna het aan de inspecteur is om gemotiveerd te 
bestrijden dat de zaak die eigenschappen en kenmerken had. Een dergelijk noodza-
kelijk bewijs, ook bewijs door deskundigen, is achteraf nauwelijks te leveren, omdat 
de desbetreffende goederen inmiddels waarschijnlijk alle zijn verbruikt en representa-
tieve monsters niet (meer) voorhanden zijn. Er moet immers alles komen vast te staan 
omtrent de feitelijk door belanghebbende ingevoerde of uitgeslagen accijnsgoede-
ren1435. 

Voor de teruggaaf van accijns voor accijnsgoederen die zijn overgebracht naar een 
belastingentrepot of naar het buitenland1436, moet de belanghebbende een exemplaar 

 
1429.  Als bedoeld in artikel 65 lid 3 Wa. Artikel 70 lid 2 Wa. Aan de verkrijging van die vergunning zijn 

voorwaarden verbonden. Artikel 12, artikel 15, artikel 17, artikel 18 en artikel 24 UB Accijns. 
1430.  Artikel 25 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1431.  Artikel 11 Structuurrichtlijn tabaksproducten. Hof ’s-Hertogenbosch 11 mei 2001, nr. 95/03665, 

LJN AB1882, V-N 2001/40.16. 
1432.  Artikel 23 lid 5 Accijnsrichtlijn. Artikel 70 lid 1 onderdeel c jo. artikel 66a Wa. 
1433.  Artikel 70 lid 3 Wa. 
1434.  Artikel 33 UB Accijns. 
1435.  HR 12 september 2003, 38.237, V-N 2003/52.8, FED 2003/490, BNB 2003/365. Hof Amsterdam 

3 februari 2004, nr. 00/90196, LJN AO5326. Hof Amsterdam 2 april 2002, 0179/2000, LJN AP4565. 
1436.  Artikel 30 UB Accijns. 
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overleggen van de op grond van het douanerecht vereiste aangifte ten uitvoer, waaruit 
blijkt dat de daarin omschreven goederen hun bestemming hebben bereikt, althans 
aannemelijk te maken dat de goederen naar het buitenland zijn gebracht dan wel dat 
zij in entrepot zijn ingeslagen1437. 

4.9.4 Bier 

4.9.4.1 Minimumtarieven en nationale tarieven 

Het minimumtarief van de bieraccijns, vastgesteld op 19 oktober 1992, bedraagt se-
dert 1 januari 19931438: 
1. € 0,748 per hectoliter per graad Plato eindproduct (hl/°Plato); of 
2. € 1,87 per hectoliter per percent alcoholvolume (hl/%vol) eindproduct. 
 
De EC heeft op 8 september 2006 voorgesteld het minimumtarief voor bier per 1 ja-
nuari 2008 ter correctie van de inflatie van 31% over de periode 1993-2007 te verho-
gen van € 0,748 naar € 0,98 per hectoliter of graad Plato eindproduct dan wel van 
€ 1,87 naar € 2,45 per hectoliter of alcoholvolumegehalte eindproduct1439. De bepalin-
gen met betrekking tot het tarief zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking 
tot bier dat afkomstig is uit een belastingentrepot waar bier wordt vervaardigd of uit 
een in een derde land gelegen brouwerij1440. 

Overeenkomstig het huidige minimumtarief is € 0,03 bieraccijns verschuldigd van 
de inhoud van een flesje bier van 0,30 liter met een alcoholgehalte van 5%vol (het 
equivalent van 12,5 graden Plato). Van de inhoud van dit flesje bier wordt op Malta, in 
Bulgarije, Duitsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Roemenië en Tsjechië naar het 
minimumtarief € 0,03 accijns geheven; Frankrijk heft € 0,04, België € 0,06, Nederland 
€ 0,09, Denemarken € 0,10, Finland en het VK € 0,29 en Ierland € 0,30. Het Europees 
gemiddelde bedraagt € 0,091441. 

Van bier met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 2,8%vol mag ac-
cijns worden geheven naar een verlaagd tarief, dat onder het minimumtarief mag 
liggen. De toepassing van dit verlaagd tarief mag worden beperkt tot producten die 
een mengsel van bier en niet-alcoholhoudende dranken bevatten1442. 

De lidstaten mogen bij de vaststelling van hun nationale bieraccijnstarief fracties 
van graden Plato of van graden effectief alcoholvolume buiten beschouwing laten. 
Voorts mogen de lidstaten die de accijns op grond van het aantal hectoliters of graden 
Plato heffen, bier indelen in ten hoogste vier categorieën hectoliters of graden Plato, 

 
1437.  Hof ’s-Hertogenbosch 24 september 2002, nr. 93/03004, LJN AE9614, r.o. 4.4. en 4.5. 
1438.  Artikel 6 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1439.  EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de 

onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, van 
8 september 2006, COM(2006) 486 definitief, 20060165 (CNS), Brussel 2006. 

1440.  Artikel 7 lid 10 Wa. 
1441.  EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, Brussels July 2006. 
1442. Artikel 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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en op alle bier dat in een bepaalde categorie valt, hetzelfde accijnstarief per hectoliter 
toepassen. Deze tarieven dienen steeds gelijk te zijn aan of hoger dan het minimumta-
rief. De te heffen accijns moet worden bepaald aan de hand van – naar keuze van de 
desbetreffende lidstaat – het aantal hectoliters of graden Plato dan wel het aantal 
hectoliters of volumepercenten alcohol van het eindproduct. Hierbij wordt voor de 
bepaling van het volume geen rekening gehouden met de temperatuur van het eind-
product1443. Alleen Nederland en Portugal hebben van deze mogelijkheid gebruik ge-
maakt. 

Als voorbeeld dient het vierledige Nederlandse tarief (2007)1444: 
1. € 5,50 per hectoliter bier met een extractgehalte van minder dan 7 graden Plato 

(alcoholgehalte minder dan 3%vol); 
2. € 18,84 per hectoliter bier met een extractgehalte van 7 tot 11 graden Plato 

(alcoholgehalte 3%vol tot 5%vol); 
3. € 25,11 per hectoliter bier met een extractgehalte van 11 tot 15 graden Plato (al-

coholgehalte 5%vol tot 6½%vol); en 
4. € 31,40 per hectoliter bier met een extractgehalte van meer dan 15 graden Plato 

(alcoholgehalte 6½%vol en meer). 
 
Onder extractgehalte wordt, zoals gezegd, verstaan het gehalte van de in de stam-
wortgehalte opgeloste niet-vluchtige stoffen, vermeerderd met het gehalte van de na 
de gisting aan het bier toegevoegde stoffen1445. 

Het tarief is uitgedrukt per hectoliter bij een temperatuur van 20°C. Dit betekent 
dat voor de berekening van de accijns het volume moet worden vastgesteld bij 20°C. 
Indien de feitelijke temperatuur van het product daarvan afwijkt, moet het volume 
voor de berekening worden gecorrigeerd. De tariefstelling bij een temperatuur van 
20°C stemt overeen met de temperatuur die moet worden gehanteerd bij het bepalen 
van het alcoholgehalte van een product1446. Voor producten in kleinhandelsverpakking 
mag een herleiding naar het volume bij 20°C achterwege blijven1447. 

Van bier met een extractgehalte van 7 tot 11 graden Plato dat bovendien een alco-
holgehalte heeft van niet meer dan 1,2%vol, bedraagt het tarief € 5,50 per hectoliter 
(2007)1448.  

In haar verslag inzake de tarieven van alcoholhoudende dranken stelt de EC (2004) 
vast, dat in twintig lidstaten van de EU25 accijns van bier wordt geheven die aanmer-
kelijk lager is dan de BTW die erop drukt, welk verschijnsel haar de vraag stelt of het 
nog wel zinvol is voor bier het robuuste systeem van toezicht en controle (schorsing 
van de bieraccijns tijdens het verkeer en verblijf van bier binnen het stelsel van onder-
ling verbonden belastingentrepots, het stellen van zekerheid voor de verschuldigde 

 
1443. Artikel 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1444.  Artikel 7 lid 1 Wa. 
1445.  Artikel 7 lid 6 Wa. 
1446.  Artikel 37 Wa. 
1447.  Artikel 38 Wa. 
1448.  Artikel 7 lid 2 Wa. 
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accijns en het gebruik van geleidedocumenten), waarmee de verblijfplaats van bier 
voortdurend kan worden gevolgd, te handhaven. 

4.9.4.2 Kleine brouwerijen 

Voor bier afkomstig uit kleine brouwerijen, dat wil zeggen brouwerijen met een bier-
productie beneden 200.000 hectoliter per jaar, mag ongeacht herkomst een verlaagd 
bieraccijnstarief gelden, mits de plaatsen waar het bier wordt vervaardigd aan een 
aantal specifieke criteria voldoen1449. De meeste lidstaten passen deze voorziening voor 
kleine brouwerijen toe. 

De verlaagde tarieven mogen onder het minimumbieraccijnstarief liggen, maar niet 
meer dan 50% lager dan het normale nationale accijnstarief, een uitzondering op het 
uitgangspunt dat bij de heffing van de bieraccijns productieverliezen geen rol spelen. 
Het verlaagde tarief is dan van toepassing met betrekking tot een belastingentrepot, 
dat (1) juridisch en economisch onafhankelijk is van een andere bierbrouwerij, (2) 
gebruik maakt van installaties die in fysiek opzicht losstaan van die van een andere 
bierbrouwerij, en (3) geen bier vervaardigt onder licentie, tenzij het onder licentie 
vervaardigde bier slechts een klein gedeelte van de totale productie betreft, met dien 
verstande dat het verlaagde tarief geen toepassing vindt met betrekking tot onder 
licentie vervaardigd bier.  

In intracommunautaire en internationale verhoudingen betekent deze faciliteit, dat 
bij uitslag van in een kleine brouwerij vervaardigd bier het verlaagde tarief mag wor-
den toegepast, op voorwaarde dat sprake is van juridische en economische onafhanke-
lijkheid van in het buitenland gevestigde brouwerijen. Een brouwerij mag het ver-
laagde tarief dus niet toepassen wanneer die gevestigd is in een brouwerij waar in het 
voorafgaande kalenderjaar niet meer dan 200.000 hectoliter bier is vervaardigd, maar 
die juridisch en economisch afhankelijk is van een brouwerij die in een andere lidstaat 
of in een derde land is gevestigd1450. 

Een samenwerkingsverband van twee of meer kleine brouwerijen waar ge-
zamenlijk in het voorafgaande kalenderjaar niet meer dan 200.000 hectoliter bier is 
vervaardigd, wordt aangemerkt als één kleine brouwerij, dat wil zeggen dat samen-
werkingsverbanden van kleine brouwerijen tezamen gebonden zijn aan de limiet van 
200.000 hectoliter bier per jaar. Dit geldt ook voor grensoverschrijdende samenwer-
kingsverbanden1451. 

 
1449. Artikel 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1450.  Vgl. Besluit van de staatssecretaris van 22 augustus 2003, CPP2003/1848M. 
1451.  Artikel 4 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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4.9.5 Wijn 

4.9.5.1 Minimumtarieven en nationale tarieven 

Het minimumtarief van de wijnaccijns bedraagt (vanaf 1 januari 1993) voor alle wij-
nen € 0 per hectoliter product1452. 

Van niet-mousserende wijn wordt in 15 lidstaten van de EU27 accijns naar het mi-
nimumtarief, dus metterdaad géén accijns geheven1453. Van (een fles van) 0,75 liter 
niet-mousserende wijn van 13%vol wordt in Frankrijk € 0,03 wijnaccijns geheven, in 
België € 0,35, in Nederland € 0,44, in Finland € 1,59, in Zweden € 1,78, in het VK € 1,90 
en in Ierland € 2,05. Het Europees gemiddelde bedraagt € 0,38; geabstraheerd van de 
15 lidstaten die geen wijnaccijns heffen, bedraagt het gemiddelde € 0,85. 

Van mousserende wijn wordt in 10 lidstaten van de EU27 accijns naar het mini-
mumtarief, en derhalve metterdaad géén accijns geheven. Van (een fles van) 0,75 liter 
mousserende wijn wordt in Frankrijk € 0,08 wijnaccijns geheven, in België € 1,21, in 
Nederland € 1,51, in Finland € 1,59, in Zweden € 1,78, in het VK € 2,43 en in Ierland 
€ 4,09. Het Europees gemiddelde bedraagt € 0,42; geabstraheerd van de 15 lidstaten 
die geen wijnaccijns heffen, bedraagt het gemiddelde € 0,951454. 

Voor mousserende dranken geldt een afzonderlijk tarief. Binnen elke categorie 
kunnen onderverdelingen worden gemaakt aan de hand van het alcoholgehalte. Voor 
zowel de druivenwijn als vruchtenwijn – zowel niet-mousserend als mousserend – 
mag een verlaagd tarief worden toegepast voor dranken met een alcoholgehalte van 
niet meer dan 8,5%vol1455. Voor niet-mousserende druivenwijn met een alcoholgehalte 
van meer dan 15%vol mag een hoger tarief worden toegepast. Van de categorie 
niet-mousserende wijnen wordt wijnaccijns geheven naar hetzelfde accijnstarief 
onderworpen. Evenzo wordt van de categorie mousserende wijnen accijns geheven 
naar hetzelfde tarief.  

Van niet-mousserende en van mousserende wijn mag accijns worden geheven naar 
eenzelfde tarief1456. Van de categorie andere niet-mousserende gegiste dranken dan 
wijn en bier moet eveneens accijns worden geheven naar eenzelfde tarief. Evenzo 
wordt van de categorie andere mousserende gegiste dranken accijns geheven naar 
eenzelfde tarief. Voor beide categorieën mag ook eenzelfde tarief van toepassing 
zijn1457. Van alle soorten andere gegiste dranken met een effectief alcoholvolumegehal-

 
1452.  Artikel 5 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1453.  Vgl. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Re-

ceveur principal des douanes, r.o. 15. 
1454.  EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, Brussels July 2006. 
1455. Artikel 9 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1456. Artikel 9 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Lidstaten die op 1 januari 1992 van 

bepaalde soorten niet-mousserende wijnen met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 
15 doch niet meer dan 18%vol accijns hieven naar een gedifferentieerd hoger tarief, mogen dat ta-
rief blijven toepassen, mits dat niet hoger is dan het eigen nationale accijnstarief voor tussenpro-
ducten. Artikel 9 lid 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 

1457. Artikel 13 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 



4.9   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

546 

te van niet meer dan 8,5%vol mag accijns worden geheven naar verlaagde accijnstarie-
ven1458. 

In Nederland bedraagt de wijnaccijns per hectoliter voor niet-mousserende wijn 
met een alcoholgehalte van: 
a. niet meer dan 8,5%vol € 29,51; 
b. meer dan 8,5%vol, maar niet meer dan 15%vol € 59,02; 
c. meer dan 15%vol € 102,68.  
 
Voor mousserende wijnen met een alcoholgehalte van niet meer dan 8,5%vol bedraagt 
de wijnaccijns per hectoliter € 38,16 en € 201,24 voor meer dan 8,5%vol1459. 

De bepalingen inzake wijn worden geacht gelijkelijk te gelden voor andere gegiste 
dranken1460. De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken maakt het in feite nood-
zakelijk voor mousserende vruchtenwijn van meer dan 8,5%vol eenzelfde tarief te 
hanteren als voor mousserende druivenwijn van meer dan 8,5%vol. Dit houdt verband 
met de koppeling van het tarief van de mousserende tussenproducten aan het tarief 
voor mousserende vruchtenwijn van meer dan 8,5%vol1461. 

4.9.5.2 Kleine wijnproducenten 

Kleine wijnproducenten1462 zijn ontheven van een aantal administratieve verplichtingen 
inzake vervaardiging, verwerking, voorhanden hebben en intracommunautair verkeer 
van accijnsgoederen1463. 

4.9.5.3 Marktordening wijn 

Het Europese nultarief voor de wijnaccijns is, ook volgens de EC (2004), ‘een zeer 
omstreden en politiek gevoelige kwestie’. Daadwerkelijke wijnaccijnsheffing zou 

 
1458. Artikel 13 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1459.  Artikel 10 Wa. 
1460.  Artikel 15 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1461.  Artikel 18 lid 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1462.  Personen die gemiddeld minder dan 1.000 hectoliter wijn per jaar produceren. Overweging 23 

considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 29 Accijnsrichtlijn. 
1463. Overweging 36 considerans en artikel 29 Accijnsrichtlijn. Overweging 7 considerans Structuur-

richtlijn alcoholhoudende dranken. Als deze kleine wijnproducenten zelf intracommunautaire 
transacties verrichten, dienen zij te voldoen aan de bij verordening met betrekking tot de begelei-
dende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de wijnsector bij te houden 
registers vastgestelde verplichtingen. Verordening (EEG) 968/89, PB van 18 april 1989, nr. L 106. 
Dit houdt onder meer in dat het vervoer voor handelsdoeleinden van uit een lidstaat herkomstige 
wijn moet geschieden onder dekking van een handelsdocument waarin ten minste zijn vermeld 
de gegevens omtrent de koper en de verkoper, de afzender en de geadresseerde, de datum en het 
volgnummer van het document, en gegevens betreffende de omschrijving, het alcoholgehalte en 
de hoeveelheid van de wijnbouwproducten. De belastingdienst van de lidstaat van bestemming 
moet door de geadresseerde van de wijnleveringen in kennis worden gesteld door middel van het 
document of een verwijzing hiernaar; deze systematiek vervangt het normale geleidedocument. 
Artikel 29 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
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volgens de wijnproducerende lidstaten gevolgen kunnen hebben voor de afzet van 
wijn, een marktordeningsproduct, en voor de gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt. Het landbouwbeleid is altijd al door de wijnproducerende lidstaten aange-
grepen als een rechtvaardiging voor de toepassing van een nultarief voor wijn. Som-
mige van deze lidstaten wijzen op de precaire situatie van wijnproducenten, die iede-
re mogelijkheid om metterdaad accijns van wijn te heffen, zou uitsluiten1464. Volgens 
deze lidstaten is van belang dat wijn een landbouwproduct is en bier een industrieel 
product. Het zou niet stroken met het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)1465 
wanneer de voordelen van de wijnmarktordening teniet zouden worden gedaan door 
accijnsheffing1466. 

De wijnbouw omvat ruim 1,5 miljoen bedrijven, die daarvoor 3,4 miljoen hectare 
(2% van het Europese landbouwareaal) gebruiken, en vertegenwoordigt 5,4% van de 
waarde van de Europese landbouwproductie. Dit laatste aandeel bedraagt in Frankrijk, 
Italië, Oostenrijk, Portugal, Luxemburg en Slovenië circa 10% en in Spanje iets minder. 

De EC heeft in haar opvatting omtrent het wijnaccijnstarief een bestendige 
gedragslijn. In haar voorstel (1972) voor een richtlijn betreffende een geharmoniseer-
de accijns van wijn constateert zij ‘verstoringen van de mededinging’ als gevolg van 
het ontbreken van een wijnaccijns in bepaalde lidstaten1467. In een vergelijkend 
overzicht waaruit blijkt dat in de wijnbouwlanden van de Gemeenschap de wijn-
productie geheel is vrijgesteld van wijnaccijns dan wel onderworpen aan een louter 
nominale accijns, stelt de EC (1978) vast dat in de betrokken lidstaten wel uitbundig 
accijnzen van bier en andere dranken worden geheven1468. 

Het wijnbeleid is een van de meest bekritiseerde onderdelen van het GLB vanwege 
de structurele overproductie en de daardoor ontstane wijnplas. De marktordening 
wijn, neergelegd in de wijnverordening, is een veelomvattende en complexe markt-
ordening. Deze voorziet in instrumenten om het productiepotentieel te beheren: aan-
plantbeperkingen door middel van een systeem van aanplantrechten, premies voor 
definitieve rooiing en premies voor herstructurering van wijngaarden1469. Daarnaast 
omvat de marktordening wijn een keur aan marktondersteunende maatregelen, zoals 
voorschriften voor wijnbereidingsprocedés en kwaliteitsdistillatie, crisisdistillatie, 
steun voor het verrijken van wijn met druivenmost, de indeling van wijnen en handel. 
Kwaliteitsdistillatie is verplicht bij het vervaardigen van wijn en zorgt voor een mini-

 
1464.  Evaluatieverslag EC 2004, punt 61-62. 
1465.  Artikel 32 tot en met artikel 38 EG-verdrag. 
1466. Vgl. ook: HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming 

van concurrerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, 
blz. 2265, r.o. 15 (eindarrest). 

1467.  COM(72) 225, PB C 43, 29 april 1972, blz. 32. 
1468.  Antwoord van de EC van 4 januari 1978 op schriftelijke vraag nr. 756/77 van de heer Pisani (PB nr. 

C 42 van 1978, blz. 35. 
1469.  Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke 

ordening van de wijnmarkt, PB L 179 van 14 juli 1999, blz. 1–84. Zie over de (gebrekkige) werking 
van de gemeenschappelijke marktordening wijn: EC, Naar een duurzame Europese wijnsector, 
Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, COM(2006) 319 definitief, 
Brussel, 22 juni 2006. 



4.9   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

548 

mumkwaliteit van wijn. Het restproduct dat niet aan de minimumstandaard voldoet 
wordt gedistilleerd tot alcohol(voorraden). Zonder de kwaliteitsdistillatie zou meer 
restproduct tot wijn worden geperst. De crisisdistillatie wordt ingezet wanneer zich 
als gevolg van wijnoverschotten substantiële prijsdalingen voordoen. Crisisdistillatie 
placht een uitzondering te zijn, maar wordt steeds meer een gangbaar marktorde-
ningsinstrument. In de periode 2001-2005 is driemaal crisisdistillatie toegepast. Enke-
le wijnproducerende lidstaten hebben in het wijnoogstseizoen 2005-2006 voor aan-
zienlijke hoeveelheden tafelwijnen en ook VQPRD-kwaliteitswijnen om crisisdistillatie 
verzocht ondanks een daling van de productie met 11%1470. Verder is in de wijnveror-
dening een groot aantal voorschriften opgenomen over oenologie, geografische aan-
duidingen en etikettering (waarmee wordt beoogd de consument een eerlijk en door-
zichtig kwaliteitsniveau te garanderen). De wijnbouw wordt in het kader van het GLB 
jaarlijks met € 1,5 miljard gesteund, resulterend in overproductie en een fors structu-
reel wijnoverschot (15 miljoen hectoliter, dat wil zeggen 8,4% van de wijnproductie), 
waarvan grote hoeveelheden Franse, Griekse, Italiaanse en Spaanse wijn tegen hoge 
kosten door middel van crisisdistillatie worden verwerkt tot bio-ethanol1471. Bij onge-
wijzigd beleid zal de overproductie in de Gemeenschap binnen afzienbare tijd oplopen 
naar 15% van de Europese wijnproductie, ongeveer 180 miljoen hectoliter. De EC con-
cludeert dan ook dat de marktordening aan een fundamentele hervorming toe is. Als 
belangrijkste reden voor hervorming is de structurele en groeiende onbalans tussen 
vraag en aanbod. Bij ongewijzigd beleid zal de overschotproductie oplopen naar 27 
miljoen hectoliter (ofwel 15% van de productie) in 2010, veroorzaakt door een combi-
natie van teruglopende consumptie in de Gemeenschap (reductie van 750.000 hectoli-
ter per jaar), toenemende appreciatie van wijnen uit derde landen (Argentinië, Austra-
lië, Chili en Zuid-Afrika; het aandeel van geïmporteerde wijn in de Europese wijncon-
sumptie bedraagt thans 9%), onvoldoende beperking van het te omvangrijke Europese 
productieareaal en de te wensen overlatende concurrentiekracht, deels te wijten aan 
bepalingen van de marktordening. Op diverse niveaus van de Europese besluitvorming 
worden mogelijke hervormingsscenario’s besproken. 

De wereldhandel in wijn is al sterk geliberaliseerd, waarbij de invoerrechten voor 
wijn aan de buitengrens laag zijn. Het is dan ook de toegenomen import van wijn uit 
derde landen die bijdraagt aan het Europese wijnoverschot en de communautaire 
maatregelen om de wijnmarkt in evenwicht te brengen contraproductief maakt. Het 

 
1470.  EC, Naar een duurzame Europese wijnsector, Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 

Europees Parlement, COM(2006) 319 definitief, Brussel, 22 juni 2006, blz. 4. 
1471.  In 2006 heeft de EC 8 miljoen hectoliter van de Europese wijnplas doen verwerken tot andere 

producten. Dat kostte € 180 miljoen. Verordening (EG) nr. 81/2004 van de Commissie van 
16 januari 2004 houdende opening van openbare verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten 
voor gebruik als bio-ethanol in de Gemeenschap, PB L 12 van 17 januari 2004, blz. 40-42. Veror-
dening (EG) nr. 819/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende opening van openbare 
verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de Gemeenschap, PB 
L 153 van 30 april 2004, blz. 91-96. Verordening (EG) nr. 1895/2004 van de Commissie van 
29 oktober 2004 houdende opening van openbare verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten 
voor gebruik als bio-ethanol in de Gemeenschap, PB L 328 van 30 oktober 2004, blz. 60- 63. Evalu-
atieverslag EC 2004, § 3.5.2. Landbouwbeleid. Cnossen (2006) , blz. 12. 
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toenemende gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod in de wijnsector en de 
steeds grotere uitdagingen die zich op de Europese en de internationale wijnmarkt 
voordoen, vereisen een hervorming in de wijnsector. De 16 lidstaten die geen of zeer 
minimaal wijnaccijns heffen moeten bedenken dat zij door geen wijnaccijns te heffen 
ook de concurrentie uit de nieuwe wijnlanden onbelast op de wijnmarkt binnenhalen, 
en dat ook zij aansprakelijk zijn voor de maatschappelijke schade van alcoholgebruik 
en het toenemend riskant alcoholverbruik door jongeren, die zij met hun onbelaste 
dranken exporteren naar andere lidstaten1472. Met de aangekondigde nieuwe marktor-
dening wijn, waarbij de EC de beschikbare middelen inzet voor kwaliteitsverbete-
ringsprogramma’s voor de Europese wijnproductie en wijnpromotiefondsen, is de 
wijnsector als eerste gebaat. Tot dusverre staat de wijnaccijns geheel los van de 
marktordening wijn, dus ook los van de financiering daarvan. Omdat de marktorde-
ning wordt bekostigd uit de gemeenschapsbegroting, is het een sociaal-economisch 
gezond uitgangspunt ter gelegenheid van de nieuwe marktordening wijn meer Euro-
pese samenwerking te betonen door de nieuwe marktordening wijn te bekostigen uit 
de opbrengsten van de wijnaccijns. 

Indien toch de wijnaccijns in zijn nihilpositie wordt bestendigd en derhalve het 
nultarief niet aan inflatoire ontwikkelingen kan worden aangepast, onder ogen te 
worden gezien dat het in de lucht houden van de schorsingsregeling voor wijnproduc-
ten (bestaand uit schorsing van de accijns tijdens het verkeer en verblijf van wijnpro-
ducten binnen het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots), het stellen 
van zekerheid voor de verschuldigde accijns en het gebruik van geleidedocumenten, 
waarmee de verblijfplaats ervan voortdurend kan worden gevolgd, uit het oogpunt 
van administratievelastendruk weinig zinvol is voor goederen die niet of nauwelijks 
worden belast. 

4.9.6 Andere gegiste dranken 

De categorie andere gegiste dranken ofwel vruchtenwijn is verwant met de categorie 
druivenwijn. Deze categorie is gecreëerd op wens van enkele lidstaten om deze dran-
ken anders te kunnen belasten dan druivenwijn1473. Niettemin zijn de nationale tarie-
ven op die van twee lidstaten na identiek aan die van niet-mousserende en mousseren-
de wijn1474. 

Bij andere gegiste dranken moet voornamelijk worden gedacht worden aan vruch-
tenwijn. Daarom wordt deze categorie hierna aangeduid met ‘vruchtenwijn’. De lid-
staten passen op alle producten die aan de accijns van andere niet-mousserende ge-
giste dranken dan wijn en bier zijn onderworpen hetzelfde accijnstarief toe. Evenzo 
passen de lidstaten hetzelfde accijnstarief toe op alle producten die aan de accijns op 
andere mousserende gegiste dranken dan wijn en bier zijn onderworpen. Op niet-

 
1472.  EC, Naar een duurzame Europese wijnsector, Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 

Europees Parlement, COM(2006) 319 definitief, Brussel, 22 juni 2006, blz. 7-8. 
1473.  Artikel 12 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1474.  Frankrijk en Denemarken. Artikel 13 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. EC, Excise 

Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, Brussels July 2006. 
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mousserende en op mousserende gegiste dranken mag hetzelfde accijnstarief worden 
toegepast. 

Verlaagde tarieven mogen worden toegepast op alle soorten niet-mousserende en 
mousserende wijn met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 
8,5%vol1475. 

De accijns van vruchtenwijn wordt bepaald op basis van het aantal hectoliters 
eindproduct1476. 

4.9.7 Intermediaire dranken 

Het minimumtarief van de accijns van intermediaire dranken, ofwel tussenproduc-
ten1477 bedraagt (vanaf 1 januari 1993) € 45 per hectoliter1478. Het laagste tarief op een 
fles van 0,75 liter wordt gehanteerd door Cyprus en Griekenland (€ 0,34), in België is 
dat € 0,74 (niet-mousserende tussenproducten) en € 1,21 (mousserende tussenpro-
ducten), in Nederland € 0,77 (niet-mousserende tussenproducten) en € 1,51 (mousse-
rende tussenproducten), in Frankrijk € 1,61, in het VK € 2,53, in Ierland € 2,97, in Fin-
land € 3,18 en in Zweden € 3,64. Het Europees gemiddelde bedraagt € 0,981479. 

Van tussenproducten mag geen hogere accijns worden geheven dan van 
niet-mousserende wijn en andere niet-mousserende gegiste dranken1480. Van alle 
tussenproducten wordt accijns naar eenzelfde tarief geheven1481. Van tussenproducten 
met een effectief alcoholvolumegehalte van ten hoogste 15%vol mag echter accijns 
naar een verlaagd tarief worden geheven, mits dat verlaagd tarief (1) niet meer dan 
40% lager is dan het normale nationale accijnstarief, en (2) niet lager is dan het norma-
le nationale tarief dat wordt toegepast op niet-mousserende gegiste dranken1482. Van 
in bepaalde gebieden voortgebrachte likeurwijnen1483 mag accijns worden geheven 
naar één enkel verlaagd tarief, dat onder het minimumtarief mag liggen, doch dat niet 
meer dan 50% lager mag zijn dan het normale nationale accijnstarief, of niet lager mag 
zijn dan het minimumtarief dat wordt toegepast op tussenproducten1484. 

Van tussenproducten die verpakt zijn in flessen met een champignonvormige kurk 
of stop die door draden of banden of anderszins is geborgd, of een overdruk hebben 
teweeggebracht door koolzuurgas in oplossing van drie bar of meer, mag accijns wor-
den geheven naar hetzelfde tarief als dat voor andere mousserende gegiste dranken, 
op voorwaarde dat dit tarief hoger is dan het nationale tarief voor tussenproducten1485. 

 
1475.  Artikel 14 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1476.  Artikel 13 lid 1 en lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1477.  Artikel 17 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1478.  Artikel 4 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1479.  EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, Brussels July 2006. 
1480. Artikel 16 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1481. Artikel 18 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1482. Artikel 18 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1483.  Als bedoeld in artikel 13 lid 1 en lid 2 van Verordening (EEG) nr. 4252/88. 
1484. Artikel 18 lid 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1485. Artikel 18 lid 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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Ten behoeve van bepaalde lidstaten bestaan bijzondere tariefsdifferenties voor alcohol 
en alcoholhoudende dranken1486.  

De lidstaten mogen een verlaagd tarief toepassen op tussenproducten met een ef-
fectief alcoholvolumegehalte van ten hoogste 15%vol, mits dat verlaagd tarief1487 (1) 
niet meer dan 40% lager is dan het nationale accijnstarief, of (2) niet lager is dan het 
normale nationale tarief dat wordt toegepast op niet-mousserende wijn en andere 
niet-mousserende gegiste dranken.  

De lidstaten mogen een verlaagd tarief toepassen op bepaalde regionale kwaliteits-
likeurwijnen1488. Dit verlaagde tarief mag beneden het minimumtarief liggen met als 
absoluut minimum 50% van het gangbare nationale accijnstarief, dan wel niet lager 
dan het minimumtarief dat wordt toegepast op tussenproducten1489.  

 
1486. Frankrijk mag van rum (als bedoeld in artikel 1 lid 4 onderdeel a Verordening gedistilleerde 

dranken), geproduceerd van suikerriet dat is geoogst op de plaats van vervaardiging (als bedoeld 
in artikel 1 lid 3 onderdeel l Verordening gedistilleerde dranken), accijns heffen naar een verlaag-
de tarief dat lager mag zijn dan het minimumtarief, doch niet meer dan 50% onder het normale 
nationale tarief voor ethylalcohol mag (artikel 23 aanhef en lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhou-
dende dranken). Mutatis mutandis mag Griekenland hetzelfde voor alcoholhoudende anijsdran-
ken, ofwel  (ouzo) (artikel 23 aanhef en lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken). 
Griekenland mag een verlaagd accijnstarief toepassen op ethylalcohol die wordt verbruikt in de 
departementen Lesbos, Chios, Samos, de Dodekanesos en de Cycladen, alsmede op Thassos, de 
noordelijke Sporaden, Samothraki en Skiros (artikel 7 lid 1 eerste volzin Tariefrichtlijn alcohol-
houdende dranken). Het verlaagde tarief, dat lager mag zijn dan het minimumaccijnstarief, mag 
niet minder bedragen dan 50% van het normale nationale accijnstarief voor ethylalcohol (artikel 7 
lid 1 slotzin Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken). Italië mag de op 1 januari 1992 geldende 
vrijstellingen en verlaagde accijnstarieven, die minder dan de minimumtarieven mogen bedragen, 
blijven toepassen op alcohol en alcoholhoudende dranken die worden verbruikt in Gorizia en het 
Aostadal (artikel 7 lid 2 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken). Het Verenigd Koninkrijk mag de 
vrijstellingen die het op 1 januari 1992 toepaste, blijven toepassen op de volgende producten op 
geconcentreerde moutdrank, aromatische bitters, kruiden en andere aromatische bestanddelen 
(artikel 28 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken). Portugal mag op Madeira van wijn ver-
kregen van de zuiver regionale druivenrassen (als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 
4252/88), van rum, met de geografische kenmerken (als bedoeld in artikel 5 lid 3 en in bijlage II 
punt 1 van Verordening gedistilleerde dranken) en van likeuren geproduceerd van subtropisch 
fruit verrijkt met eau de vie van suikerriet en met de kenmerken en kwaliteiten (als bedoeld in ar-
tikel 5 lid 3 onderdeel b van Verordening gedistilleerde dranken), accijns heffen naar verlaagde ta-
rieven die niet lager zijn dan 50% van de nationale tarieven. Op de Azoren mag Portugal van likeu-
ren (als bedoeld in artikel 1 lid 4 onderdeel r van Verordening gedistilleerde dranken), verkregen 
van passievrucht en ananas en van wijn eau de vie en druivendraf eau de vie met de kenmerken 
en kwaliteiten (als bedoeld in artikel 1 lid 4 onderdeel d en onderdeel f van Verordening gedistil-
leerde dranken), accijns heffen naar verlaagde tarieven die niet lager zijn dan 50% van de nationa-
le tarieven (artikel 7 lid 3 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken). 

1487.  Artikel 18 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1488.  Als bedoeld in artikel 13 lid 1 en lid 2 van Verordening (EEG) nr. 4252/88 van de Raad van 

21 december 1988 inzake de bereiding en de afzet van in de Gemeenschap voortgebrachte li-
keurwijn, PB van 31 december 1988, nr. L 373, blz. 59. 

1489.  Artikel 18 lid 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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De EC heeft op 8 september 2006 voorgesteld het minimumtarief voor tussen-
producten per 1 januari 2008 – veel te bescheiden – te verhogen van € 45 naar € 59 
per hectoliter1490.  

Voor tussenproducten die zijn verpakt in flessen met een champignonvormige kurk 
die door draden of banden of anderszins is geborgd, of een overdruk hebben van drie 
bar of meer, teweeggebracht door koolzuurgas in oplossing, mogen de lidstaten het-
zelfde tarief toepassen als het tarief voor andere mousserende gegiste dranken1491, op 
voorwaarde dat dit tarief hoger is dan het nationale accijnstarief voor tussenproduc-
ten1492. 

4.9.8 Gedistilleerde dranken en ethylalcohol 

4.9.8.1 Minimumtarieven en nationale tarieven 

Het minimumtarief van gedistilleerde dranken en ethylalcohol bedraagt (vanaf 1 ja-
nuari 1993) € 550 per hectoliter absolute alcohol. Lidstaten die op 19 oktober 1992 
van alcohol en alcoholhoudende dranken accijns hieven naar een tarief van niet meer 
dan € 1.000 per hectoliter absolute alcohol, mogen dat tarief niet verlagen. Verder 
mogen lidstaten die van (1) bier, (2) wijn, (3) andere gegiste dranken dan wijn en bier, 
(4) tussenproducten en (5) ethylalcohol accijns hieven naar een tarief van meer dan 
€ 1.000 per hectoliter absolute alcohol, dat tarief niet tot minder dan € 1.000 verla-
gen1493. Het laagste tarief op een fles van 0,70 liter gedistilleerd wordt gehanteerd door 
Bulgarije met € 1,58 accijns, gevolgd door Cyprus met € 1,71; Nederland heft € 4,21, 
België € 4,91, met Ierland met € 10,99 en Zweden met € 15,09 aan kop. Het Europees 
gemiddelde bedraagt € 4,161494. 

De EC heeft op 8 september 2006 voorgesteld het minimumtarief voor gedistilleer-
de dranken per 1 januari 2008 te verhogen van € 550 naar € 720 per hectoliter1495.  

Frankrijk mag van rum1496 geproduceerd van suikerriet dat is geoogst op de plaats 
van vervaardiging1497 met een gehalte aan andere vluchtige stoffen dan ethyl- en me-
thylalcohol van ten minste 225 gram per hectoliter absolute alcohol en met een effec-
tief alcoholvolumegehalte van ten minste 40%vol accijns heffen naar een verlaagd 

 
1490.  EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de 

onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, van 
8 september 2006, COM(2006) 486 definitief, 20060165 (CNS), Brussel 2006. 

1491.  Als bedoeld in artikel 12 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1492.  Artikel 18 lid 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1493.  Artikel 20 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken.Artikel 3 Tariefrichtlijn alcoholhoudende 

dranken. 
1494.  EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, Brussels July 2006. 
1495.  EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de 

onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, van 
8 september 2006, COM(2006) 486 definitief, 20060165 (CNS), Brussel 2006. 

1496.  Als bedoeld in artikel 1 lid 4 onderdeel a Verordening gedistilleerde dranken. 
1497.  Als bedoeld in artikel 1 lid 3 onderdeel l Verordening gedistilleerde dranken. 
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tarief dat lager is dan het communautaire minimumtarief, doch ten minste 50% van 
het normale nationale tarief voor ethylalcohol1498.  

Griekenland mag van  (ouzo), de Grieks-nationale anijsdrank1499, accijns heffen 
naar een verlaagd tarief dat lager mag zijn dan het minimumtarief, doch ten minste 
50% van het normale nationale tarief voor ethylalcohol1500. Griekenland mag ook een 
verlaagd tarief heffen van ethylalcohol die wordt verbruikt in de departementen Les-
bos, Chios, Samos, de Dodekanesos en de Cycladen, alsmede op Thassos, de noordelij-
ke Sporaden, Samothraki en Skiros. Dat verlaagde tarief mag lager zijn dan het com-
munautaire minimumtarief, doch ten minste 50% van het normale nationale accijnsta-
rief voor ethylalcohol1501. 

4.9.8.2 Kleine distilleerderijen 

Van ethylalcohol die is geproduceerd door kleine distilleerderijen1502, mag accijns 
worden geheven naar een verlaagd tarief dat onder het minimumtarief mag liggen, 
mits de productie van die distilleerderijen niet meer bedraagt dan 10 hectoliter abso-
lute alcohol per jaar1503. Ook mogen verlaagde tarieven worden toegepast op ethylal-
cohol die is geproduceerd door distilleerderijen met een productie tussen 10 en 20 

 
1498.  Artikel 23 aanhef en lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1499.  Met anijs gearomatiseerde gedistilleerde drank mag  (ouzo) worden genoemd indien de be-

treffende drank (1) uitsluitend in Griekenland is bereid, (2) wordt verkregen door blending van al-
cohol die is gearomatiseerd door distillatie of aftrekking over zaden van anijs en eventueel van 
venkel, mastiek van een inheemse mastiekstruik van het eiland Chios (Pistacia lentiscus Chia of la-
tifolia) en andere aromatische zaden, planten en vruchten; de via distillatie gearomatiseerde alco-
hol vertegenwoordigt ten minste 20% van het alcoholgehalte van  (ouzo). Dit distillaat (1) 
wordt verkregen door distillatie in traditionele discontinue koperen distilleerkolven met een in-
houd van ten hoogste 1.000 liter, (2) heeft een alcoholgehalte van ten minste 55%vol en ten hoog-
ste 80%vol.  is kleurloos en heeft een suikergehalte van ten hoogste 50 gram per liter. Artikel 
1 lid 4 onderdeel o ten 3° Verordening gedistilleerde dranken. 

1500.  Artikel 23 aanhef en lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1501.  Artikel 7 lid 1 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1502.  Onder kleine distilleerderij wordt verstaan: een distilleerderij die juridisch en economisch onaf-

hankelijk is van andere distilleerderijen en die niet onder licentie werkt. Naar analogie met de 
kleine brouwerij maakt de kleine distilleerderij geen gebruik van installaties van andere distil-
leerderijen, vervaardigt slechts ethylalcohol in licentie als die onder licentie vervaardigde ethyl-
alcohol slechts een klein deel van de totale productie uitmaakt, en de totale productie van eigen 
en onder licentie vervaardigde ethylalcohol is niet meer dan 10 hectoliter absolute alcohol per 
jaar, gemeten naar de productie van het voorafgaande kalenderjaar. Samenwerkingverbanden van 
kleine distilleerderijen zijn tezamen gebonden aan de limiet van 10 hectoliter absolute alcohol per 
jaar. De richtlijn geeft voor de limiet van 200.000 hectoliter geen referentiekader. De verlaagde ta-
rieven zijn toepasselijk op zowel binnenlandse geproduceerde ethylalcohol als ethylalcohol af-
komstig uit andere lidstaten. Voor kleine distilleerderijen die geen intracommunautaire transac-
ties verrichten, mogen specifieke heffingsregels worden vastgesteld, waarbij deze bedrijven niet 
aan de regels inzake de belastingentrepots worden onderworpen, en waarbij de accijns op forfai-
taire basis wordt geheven. Artikel 22 lid 2, lid 3 en lid 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken. 

1503. Artikel 22 lid 1 eerste volzin Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken.  
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hectoliter absolute alcohol per jaar, mits de betreffende lidstaat dat tarief op 1 januari 
1992 al toepaste. Verder mogen verlaagde tarieven worden toegepast op gedistilleerde 
dranken1504 met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 10%vol1505. Een 
verlaagd tarief mag niet lager zijn dan 50% van het normale nationale accijnstarief1506. 

4.9.9 Vrijstellingen alcoholhoudende producten 

4.9.9.1 Facultatieve vrijstellingen 

Het navolgende verbruik van ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten mag 
worden vrijgesteld onder de voorwaarden die de lidstaten daaraan zelf stellen ten 
behoeve van de juiste en eenvoudige toepassing van deze vrijstellingen en ter voor-
koming van fraude, ontwijking of misbruik1507: 
1. voor analyses, noodzakelijke productietests of wetenschappelijke doeleinden; 
2. ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek; 
3. in ziekenhuizen en apotheken worden gebruikt voor medische doeleinden; 
4. bij productieprocessen, mits het eindproduct geen alcohol bevat; 
5. bij de vervaardiging van een goed dat niet met accijns is belast. 
 
Het staat de lidstaten vrij deze vrijstellingen te effectueren via teruggaaf van reeds 
voldane accijns1508. 

4.9.9.2 Verplichte vrijstellingen 

In de navolgende gevallen zijn ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten ver-
plicht vrijgesteld onder de voorwaarden die de lidstaten daaraan zelf stellen ten be-
hoeve van de juiste en eenvoudige toepassing van deze vrijstellingen en ter voorko-
ming van fraude, ontwijking of misbruik1509: 
1. verhandeling, mits volledig gedenatureerd overeenkomstig de voorschriften van 

de betreffende lidstaat; 
2. verbruik voor de vervaardiging van niet voor menselijke consumptie bestemde 

producten, mits volledig gedenatureerd overeenkomstig de voorschriften van een 
lidstaat; 

3. verbruik voor de vervaardiging van azijn (GN-code 2209); 
4. verbruik voor de vervaardiging van geneesmiddelen, bedoeld in de Richtlijn far-

maceutische specialiteiten1510; 

 
1504.  Producten van GN-code 2208. 
1505. Artikel 23 aanhef en lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken.  
1506. Artikel 22 lid 1 slotzin Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken.  
1507.  Artikel 27 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1508.  Artikel 27 lid 6 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1509.  Artikel 27 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1510.  Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van de wette-

lijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (65/65/EEG van 26 
januari 1965; PB L 22 van 9 februari 1965). 
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5. verbruik voor de productie van aroma’s voor de bereiding van levensmiddelen en 
niet-alcoholhoudende dranken met een alcoholvolumegehalte van niet meer dan 
1,2%vol; 

6. verbruik, rechtstreeks of als bestanddeel van een halffabricaat, voor de vervaardi-
ging van levensmiddelen, gevuld of anderszins, waarvan het alcoholgehalte niet 
meer bedraagt dan 8,5 liter absolute alcohol per 100 kilogram product voor cho-
cola, en vijf liter absolute alcohol per 100 kilogram product voor andere produc-
ten. 

 
Het staat de lidstaten vrij deze vrijstellingen te effectueren via teruggaaf van reeds 
voldane accijns1511. 

Met betrekking tot de distributie van gedenatureerde alcohol geldt, dat de nationa-
le denatureringsvoorschriften1512. De tweede vrijstellingsvoorwaarde is dat de schor-
singsregeling op het handelsverkeer van volledig gedenatureerde alcohol worden 
toegepast1513. 

Indien een lidstaat van oordeel is dat een gedenatureerd ethylalcohol- of ethylalco-
holhoudend product waarvoor de vrijstelling geldt, leidt tot fraude, ontduiking of 
misbruik, mag de vrijstelling worden geweigerd of een reeds verleende vrijstelling 
ingetrokken. Die lidstaat stelt de EC hiervan terstond in kennis. De EC deelt deze ken-
nisgeving binnen één maand na ontvangst mede aan de overige lidstaten. Een defini-
tief besluit wordt vervolgens genomen volgens de procedure van raadpleging van het 
Accijnscomité1514. Dat besluit behoeft niet met terugwerkende kracht te worden toe-
gepast1515. 

4.9.9.3 Vrijstelling vervaardiging alcoholhoudende dranken door particulieren 

Overeenkomstig het internemarktbeginsel is vrijgesteld de voortbrenging van bier, 
wijn en andere niet-mousserende en mousserende gegiste dranken die door particu-
lieren voor eigen gebruik en zonder handelsoogmerken zijn geproduceerd en worden 
geconsumeerd1516. 

4.9.10 Energieproducten en elektriciteit 

4.9.10.1 Minimumtarieven en nationale tarieven 

De lidstaten heffen accijnzen van energieproducten en elektriciteit overeenkomstig de 
regels van de Accijnsrichtlijn en de Richtlijn energiebelastingen. De nationale tarieven 

 
1511.  Artikel 27 lid 6 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1512.  Artikel 27 lid 3 en lid 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1513.  Artikel 27 lid 1 onderdeel a slotzin Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1514.  Als bedoeld in artikel 24 Accijnsrichtlijn.  
1515.  Artikel 27 lid 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1516. Artikel 6, artikel 10 en artikel 14 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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die de lidstaten daarbij toepassen1517, mogen evenmin als bij de andere communautai-
re accijnzen onder de voorgeschreven minimumbelastingniveaus liggen. Onder het 
begrip belastingniveau wordt verstaan: het totaal van alle geheven indirecte belastin-
gen (de BTW uitgezonderd), rechtstreeks of niet-rechtstreeks berekend over de hoe-
veelheid energieproducten en elektriciteit op het tijdstip van uitslag tot verbruik1518. 
De verschuldigdheid van de EB van elektriciteit ontstaat op het moment van levering. 
Dat is het moment waarop aan het minimumtarief moet worden voldaan. Dit betekent 
dat iedere geleverde kWh ten minste moet zijn belast naar het minimumtarief1519. 

De minimumtarieven vormen een afspiegeling van de concurrentiepositie van de 
verschillende energieproducten en elektriciteit. Daarom worden deze voor de niet-
wegvervoerbrandstoffen en elektriciteit zo veel mogelijk berekend op grond van ener-
gie-inhoud. Voor de wegvervoerbrandstoffen is dit criterium niet geschikt1520. Energie-
producten voor niet-wegvervoertoepassingen, zoals voor bepaalde industriële en 
handelsdoeleinden en voor verwarming, worden gewoonlijk lager belast dan energie-
producten die voor voortbeweging moeten zorgen1521. Dit uitgangspunt wordt toege-
past op de minimumtarieven voor energieproducten die als motorbrandstof worden 
gebruikt in de land- en tuinbouw, visteelt of bosbouw, voor stationaire motoren, voor 
installaties en machines die worden gebruikt in de bouw, de weg- en waterbouw en 
voor openbare werken, alsmede voor voertuigen bestemd om buiten de openbare weg 
te worden gebruikt of waarvoor geen vergunning is verleend voor overwegend ge-
bruik op de openbare weg1522, en voor verwarmingsbrandstoffen1523. 

De Richtlijn energiebelastingen bevat tevens enkele verplichte uitzonderingen op 
de normale regels en een reeks facultatieve bepalingen die de lidstaten de mogelijk-
heid bieden voor bepaalde beleidsdoeleinden belastingverlaging of -vrijstelling te 
verlenen. Daarnaast zijn in de bijlagen II en III bij de richtlijn – naar telling van de EC – 
nog eens 127 derogaties ofwel afwijkingen opgenomen waarbij lidstaten bevoegd zijn 
met betrekking tot diverse energieproducten en elektriciteit en doeleinden gedifferen-
tieerde tarieven toe te passen of vrijstellingen te verlenen1524. Een aantal hiervan is al 
door tijdsverloop vervallen. Op 31 december 2006 zijn – ook naar telling van de EC – 

 
1517.  Als bedoeld in artikel 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1518.  Artikel 4 Richtlijn energiebelastingen. 
1519.  Voor de Nederlandse situatie betekent dit dat het verbruik boven 10 miljoen kWh in beginsel wat 

betreft het zakelijk verbruik belast zal moeten worden tegen het verplichte minimumtarief van 
€ 0,0005 per kWh en wat betreft het niet-zakelijk verbruik tegen het verplichte minimumtarief 
van € 0,0010 per kWh. Hierin is voorzien door het plafond in de EB te laten vervallen en de intro-
ductie van een vierde schijf, voor het verbruik boven 10 miljoen kWh, gekoppeld aan de Europese 
minimumtarieven. 

1520.  Overweging 14 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
1521.  Overweging 18 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
1522.  Artikel 8 Richtlijn energiebelastingen. 
1523.  Artikel 9 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
1524.  Sedert de inwerkingtreding van de Richtlijn energiebelastingen zijn uit hoofde van artikel 19 van 

deze richtlijn drie derogaties toegekend aan Frankrijk, Zweden en het VK. 
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111 uitzonderingen vervallen1525. Bij wijziging van één of meer tarieven kunnen reeds 
tot verbruik uitgeslagen voorraden energieproducten aan een belastingverhoging of 
belastingverlaging worden onderworpen1526. 

De meeste specifieke, dat wil zeggen op lidstaten afzonderlijk gerichte derogaties 
in bijlage II bij de Richtlijn energiebelastingen, zijn terug te voeren op de per 1 januari 
2004 vervallen Structuurrichtlijn minerale oliën1527. Deze zijn in 2001 voor het laatst 
verlengd en met kleine aanpassingen in de Richtlijn energiebelastingen opgenomen 
om in de meeste gevallen ultimo 2006 te vervallen1528. De Structuurrichtlijn minerale 
oliën voorzag slechts in een beperkt aantal facultatieve vrijstellingen en verlagingen. 
De lidstaten konden specifieke beleidsdoelstellingen uitsluitend via specifieke deroga-
ties realiseren1529. Het meest kansrijk waren derogaties op het gebied van duurzame 
ontwikkeling. Met de komst van de Richtlijn energiebelastingen, die zelf ruime arm-
slag biedt voor vrijstellingen en gedifferentieerde tarieven ten behoeve van specifieke 
beleidsdoelstellingen is daarin verandering gekomen. 

Voor de EU10 is met bijlage III bij de richtlijn in een soortgelijke regeling voor-
zien1530. Voor de twee lidstaten die per 1 januari 2007 tot de Gemeenschap zijn toege-
treden, is met Bijlage VI en Bijlage VII bij het Protocol van de Toetredingsakte voorzien 
in overgangsmaatregelen1531. 

Zoals gezegd, moeten de lidstaten de minimumtarieven tot uitgangspunt nemen bij 
de vaststelling van hun nationale tarieven. De wijze waarop de lidstaten de armslag 
die de minimumtarieven en de mogelijkheden tot toepassing van verlaagde tarieven 
en vrijstellingen bieden, hebben benut, geeft het navolgende onrustige beeld, dat nog 
allesbehalve in een interne markt past (cijfers 2006): 

 
Minimumtarieven per 1 januari 2004 (Bijlage I Richtlijn energiebelastingen) 

en laagste, hoogste en gemiddelde nationale tarieven van de EU27 

 

Energieproduct 

met minimum-, laagst, 

hoogst en gemiddeld tarief 

 

Als motor-

brandstof 

  

 

Voor stationai-

re en mobiele 

werktuigen 

 

Gebruik als verwarmings-

brandstoffen en gebruik 

elektriciteit 

 
1525.  Artikel 18 lid 1, artikel 18bis lid 1 en artikel 18ter lid 1 Richtlijn energiebelastingen. COM(2006) 

342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de derogaties in bijlage II 
en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 30 juni 2006. 

1526.  Artikel 22 Richtlijn energiebelastingen. 
1527.  Meer precies: artikel 8 lid 4 Structuurrichtlijn minerale oliën.  
1528.  Beschikking 2001/224/EEG van de Raad van 12 maart 2001 houdende verlagingen en vrijstellin-

gen van de accijns van bepaalde minerale oliën die gebruikt worden voor specifieke doeleinden, 
PB L 84 van 23 maart 2001, blz. 23. 

1529.  Artikel 8 lid 4 Structuurrichtlijn minerale oliën. Thans: artikel 19 Richtlijn energiebelastingen. 
1530.  Richtlijn 2004/74/EG van de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 2003/96/EG tenein-

de bepaalde lidstaten toe te staan om tijdelijke vrijstellingen of verlagingen van de belastingni-
veaus toe te passen voor energieproducten en elektriciteit. Daarnaast werd direct in het Toetre-
dingsverdrag aan twee nieuwe lidstaten een overgangsperiode van één jaar toegestaan. 

1531.  Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië, PB L 
157 van 21 juni 2005. 
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   zakelijk niet-zakelijk 

Gelode benzine per 1.000 liter (GN-codes 2710 11 31, 2710 11 51 en 2710 11 59) 

– minimumtarief E 421 -- -- -- 

– laagst nationaal tarief E 421,15 

(Litouwen) 

-- -- -- 

– hoogst nationaal tarief E 826,47 

(VK) 

-- -- -- 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

E 519,15 -- -- -- 

Loodvrije benzine per 1.000 liter (GN-codes 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49) 

– minimumtarief E 359 -- -- -- 

– laagst nationaal tarief E 359,88 

(Slovenië) 

-- -- -- 

– hoogst nationaal tarief E 738,09 

(VK) 

-- -- -- 

– gemiddld nationaal 

tarief  

E 461,41 -- -- -- 

Gasolie per 1.000 liter (GN-codes 2710 19 41 t/m 2710 19 49) 

– minimumtarief E 302 E 21 E 21 E 21 

– laagst nationaal tarief E 302,60 

(Slovenië) 

E 21 

(België en 

Luxemburg) 

E 21,05 

(Litouwen) 

E 21,05 

(Litouwen) 

– hoogst nationaal tarief E 782,35 

(VK) 

E 403,89 

(Denemarken) 

E 403,21 

(Italië) 

E 403,21 

(Italië) 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

E 346,89 E 181,26 E 158,14 E 149,72 

Kerosine per 1.000 liter (GN-codes 2710 19 21 en 2710 19 25) 

– minimumtarief E 302 E 21 E 0 E 0 

– laagst nationaal tarief E 302 

(Luxemburg) 

E 21 

(België en 

Luxemburg) 

E 0 

(Luxemburg 

en het VK) 

E 0 

(Luxemburg 

en het VK) 

– hoogst nationaal tarief E 783,38 

(VK) 

E 654,50 

(Duitsland) 

E 654,50 

(Duitsland) 

E 654,50 

(Duitsland) 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

E 373,64 E 211,25 E 192,20 E 192,20 

Zware sstookolie per 1.000 kilogram (GN-codes 2710 19 61 t/m 2710 19 69) 

– minimumtarief -- -- E 15 E 15 

– laagst nationaal tarief -- -- E 15 

(België en 

Luxemburg) 

E 15 

(België en 

Luxemburg) 

– hoogst nationaal tarief -- -- E 406,94 

(Hongarije) 

 

E 406,94 

(Hongarije) 

 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

-- -- E 64,91 E 64,94 
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Minimumtarieven per 1 januari 2004 (Bijlage I Richtlijn energiebelastingen) 

en laagste, hoogste en gemiddelde nationale tarieven van de EU27 

 

Energieproduct 

met minimum-, laagst, 

hoogst en gemiddeld tarief 

 

Als motor-

brandstof 

  

 

Voor stationai-

re en mobiele 

werktuigen 

 

Gebruik als verwarmings-

brandstoffen en gebruik 

elektriciteit 

   zakelijk niet-zakelijk 

LPG per 1.000 kilogram (GN-codes 2711 12 11 t/m 2711 19 00) 

– minimumtarief E 125 E 41 E 0 E 0 

– laagst nationaal tarief E 125 

(Spanje)  

E 41 

(België en 

Luxemburg) 

E 0 

(13 lidstaten) 

E 0 

(13 lidstaten) 

– hoogst nationaal tarief E 466,34 

(Denemar-

ken) 

E 466,34 

(Denemarken) 

E 354,98 

(Denemar-

ken) 

E 354,98 

(Denemar-

ken) 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

E 141,18 E 110,61 E 51,89 E 58,58 

Aardgas per gigajoule bovenste verbrandingswaarde (GN-codes 2711 11 00 en 2711 21 00) 

– minimumtarief E 2,6 E 0,3 E 0,15 E 0,3 

– laagst nationaal tarief E 2,65 

(Cyprus) 

E 0,3133 

(Italië) 

E 0,1507 

(Nederland) 

E 0,53 

(Finland) 

– hoogst nationaal tarief E 132,35 

(VK) 

E 9,41 

(Denemarken) 

E 6,93 

(Denemar-

ken) 

E 6,93 

(Denemar-

ken) 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

E 6,18 E 1,12 E 0,951 E 0,78 

Kolen en cokes per gigajoule (GN-codes 2701, 2702 en 2704) 

– minimumtarief -- -- E 0,15 E 0,3 

– laagst nationaal tarief -- -- E 0,15 

(Ierland, 

Italië, Portu-

gal) 

E 0,30 

(België) 

– hoogst nationaal tarief -- -- E 9,82 

(Zweden) 

E 9,82 

(Zweden) 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

-- -- E 0,93 E 0,93 

Elektriciteit per MWh (GN-code 2716) 

– minimumtarief -- -- E 0,5 E 1,0 

– laagst nationaal tarief -- -- E 0,5 

(Luxemburg) 

E 1,0 

(Luxem-

burg) 

– hoogst nationaal tarief -- -- E 89,25 

(Denemar-

ken) 

E 80,54 

(Denemar-

ken) 

– gemiddeld nationaal -- -- E 5,41 E 5,56 
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Minimumtarieven per 1 januari 2004 (Bijlage I Richtlijn energiebelastingen) 

en laagste, hoogste en gemiddelde nationale tarieven van de EU27 

 

Energieproduct 

met minimum-, laagst, 

hoogst en gemiddeld tarief 

 

Als motor-

brandstof 

  

 

Voor stationai-

re en mobiele 

werktuigen 

 

Gebruik als verwarmings-

brandstoffen en gebruik 

elektriciteit 

   zakelijk niet-zakelijk 

tarief  

 

Twaalf lidstaten mogen gedurende aangewezen overgangsperiodes op benzine natio-
nale tarieven toepassen beneden de gemeenschappelijke minimumtarieven om gelei-
delijk naar en boven die minimumtarieven toe en uit te groeien1532. Gelode benzine is 
in Finland, Letland, Luxemburg, Malta en Nederland niet meer op de markt; in het VK 
alleen nog voor houders van een specifieke vergunning. In Luxemburg is nog wel gelo-
de benzine voor vliegtuigen op de markt. Voor ongelode benzine geldt in Letland een 
verlaagd tarief van € 261,46 per 1.000 liter wanneer daaraan ten minste 4,5% tot 5,0% 
ethanol dan wel ten minste 10% tot 12% ETBE is toegevoegd. In Luxemburg geldt een 
verlaagd tarief voor ongelode benzine met bio-ethanol van € 429,1946 per 1.000 liter. 
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Italië, Hongarije, Ierland, Luxem-
burg, Oostenrijk, Polen, het VK en Zweden sturen nog met gedifferentieerde tarieven 
op het zwavelgehalte in ongelode benzine, diesel en andere gasolie, kerosine en zware 
stookolie. Hongarije kent een teruggaafregeling voor accijns voldaan voor bio-ethanol 
in ETBE die ten minste voor 15% deel uitmaakt van ongelode benzine. De Finse en de 
Zweedse benzineaccijns omvat ook een CO2-element. Voor bio-ethanol en biodiesel 
voor het wegverkeer geldt in het VK een verlaagd tarief van € 398,53 per 1.000 liter.  

Negen lidstaten (Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Roemenië en Spanje) passen op diesel (dat wil zeggen gasolie als brandstof 
voor het wegverkeer) gedurende aangewezen overgangsperiodes nationale tarieven 
toe beneden de gemeenschappelijke minimumtarieven om geleidelijk naar en boven 
die minimumtarieven toe en uit te groeien1533. Spanje moet per 1 januari 2007 zijn 
derogatie hebben beëindigd en het minimumtarief voor diesel van € 302 toepassen1534. 
Litouwen belast diesel voor stationaire en mobiele machinerieën als enige beneden het 
gemeenschappelijk minimumtarief van € 211535. Drie lidstaten (België, Letland en 
Luxemburg) passen op gasolie bestemd voor verwarming gedurende aangewezen 
overgangsperiodes nationale tarieven toe beneden de gemeenschappelijke minimum-
tarieven om geleidelijk naar en boven die minimumtarieven toe en uit te groeien1536. 

 
1532.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II en Bijlage III bij 

de Richtlijn energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte 
van Bulgarije en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1533.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II en Bijlage III bij 
de Richtlijn energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte 
van Bulgarije en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1534.  Artikel 18 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1535.  Zie: artikel 18bis Richtlijn energiebelastingen. 
1536.  Zie: artikel 18 en artikel 18bis Richtlijn energiebelastingen. 
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De Deense, Finse, Sloveense en Zweedse accijnzen van gasolie, kerosine en van zware 
stookolie omvat ook een CO2-element. Cyprus en Griekenland passen een verlaagd 
tarief toe op gasolie en kerosine voor verwarming in de winter, gedefinieerd als de 
periode van 15 oktober tot en met 30 april; het normale Griekse tarief bedraagt € 260 
voor alle doeleinden. Griekenland hanteert een teruggaaf van € 125 voor diesel voor 
gebruik als brandstof voor stationaire en mobiele machines onder fiscaal toezicht. 
Italië heeft een verlaagd tarief. Agrarisch gebruik van gasolie is op Cyprus en in 
Luxemburg en Oostenrijk vrijgesteld. In Hongarije, Letland en Luxemburg gelden ver-
laagde tarieven voor gasolie waaraan biodiesel is toegevoegd. Malta past verlaagde 
tarieven van € 142,09 en € 67,78 toe op verbruik van gasolie voor een reeks handelin-
gen gerelateerd aan zijn maritieme ligging. Het nultarief is toepasselijk op het ver-
bruik van gasolie voor de visserij, internationale reizen met pleziervaartuigen en de 
opwekking van elektriciteit. Oostenrijk verleent teruggaaf voor het goederen- en per-
sonenvervoer per trein en warmtekrachtkoppeling ter grootte van het verschil tussen 
het algemene tarief en het verlaagd tarief voor gemerkte gasolie. Zweden belast diesel 
naar drie milieuklassen. Diesel en kerosine voor ander gebruik dan voor het wegver-
keer, industrieel en agrarisch gebruik wordt belast met het verlaagd tarief van € 59,17 
per m3. Diesel, kerosine en zware stookolie aangewend voor de aandrijving van tracto-
ren en stationaire en mobiele machinerieën in de land- en tuinbouw, worden in Zwe-
den belast naar het verlaagde tarief van € 176,74. In België geldt een nultarief voor 
gasolie, kerosine, zware stookolie, LPG, aardgas en elektriciteit bestemd voor energie-
intensieve bedrijven met een milieuconvenant; voor aardgas geldt voor de toepassing 
van het nultarief een jaarlijks maximum verbruik van 271,37 GJ. Voor gasolie, kerosine, 
zware stookolie, LPG, aardgas en elektriciteit bestemd voor verbruik door andere bedrij-
ven met een milieuconvenant geldt een tarief van respectievelijk € 10,50 per 1.000 
liter, € 10,50 per 1.000 liter, € 7,50 per 1.000 kilogram, € 20,50 per 1.000 kilogram, 
€ 0,5795 bij een jaarlijks verbruik van ten hoogste 271,37 GJ en € 0,9544 per MWh; 
voor butaan € 8,5523 per 1.000 kilogram en voor propaan € 8,6762 per 1.000 kilogram. 
Voor gasolie voor zakelijk gebruik voor verwarmingsdoeleinden door deze bedrijven 
geldt een naar zwavelgehalte gedifferentieerd verlaagd tarief van € 9,2427 (meer dan 
50 mg/kg) en € 8,5511 (minder dan 50 mg/kg); voor kerosine voor zakelijk gebruik 
voor verwarmingsdoeleinden door deze bedrijven geldt een tarief van € 8,9738. 
Luxemburg heft van gasolie en kerosine voor verwarming een controleretributie van 
€ 10 per 1.000 liter1537. Duitsland past het nultarief toe op gasolie, zware stookolie, LPG 
en aardgas aangewend voor WKK met een nuttige aanwending van meer dan 70% en 
voor gasturbines met een energetisch rendement van ten minste 57,5%. Het tarief 
bedraagt voor gasolie € 40,90 per 1.000 liter, voor LPG € 25,56 per 1.000 kilogram en 
voor aardgas € 0,51 per GJ bij een nuttige aanwending van WKK van meer dan 60%. 

Zes lidstaten (Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Letland, Litouwen en Malta) passen 
op kerosine gedurende aangewezen overgangsperiodes nationale tarieven toe beneden 
de gemeenschappelijke minimumtarieven om geleidelijk naar en boven die mini-

 
1537.  Artikel 9 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
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mumtarieven toe en uit te groeien1538. In België geldt het nultarief voor kerosine en 
zware stookolie bestemd voor energie-intensieve bedrijven met een milieuconvenant. 
Malta past op kerosine een verlaagd tarief van € 31 toe op vluchten tussen Malta en 
Gozo, en het nultarief op internationale reizen met pleziervaartuigen. In Nederland is 
kerosine voor binnenlandse vluchten belast met € 206,28 per 1.000 liter. 

Vijf lidstaten (Bulgarije, Letland, Malta, Roemenië en Spanje) passen op zware 
stookolie gedurende aangewezen overgangsperiodes nationale tarieven toe beneden 
de gemeenschappelijke minimumtarieven om geleidelijk naar en boven die mini-
mumtarieven toe en uit te groeien1539. In Malta is het tarief nihil voor zware stookolie 
voor elektriciteitsopwekking. 

Dertien lidstaten (België, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, 
Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal en het VK) passen op LPG gedurende 
aangewezen overgangsperiodes nationale tarieven toe beneden de gemeenschappelij-
ke minimumtarieven om geleidelijk naar en boven die minimumtarieven toe en uit te 
groeien1540. In Nederland bedraagt het tarief voor LPG aangewend voor autobussen, 
vuilniswagens, kolkenzuigers en straatveegwagens € 49,43. In Oostenrijk is LPG ge-
bruikt voor lokaal openbaar vervoer en de productie van elektriciteit vrijgesteld1541. De 
Sloveense accijns van LPG omvat ook een CO2-element. LPG, aardgas en elektriciteit 
aangewend voor stationaire en mobiele machinerieën in de land- en tuinbouw, wordt 
in Zweden belast naar verlaagde tarieven van respectievelijk € 62,24 per 1.000 kilo-
gram, € 44,33 per m3 en € 0,54 per MWh. In het VK worden LPG en aardgas alleen be-
last als brandstof voor het wegverkeer; het tarief bedraagt € 132,35 per 1.000 kilo-
gram. 

Met betrekking tot aardgas passen 211542 van de EU27 nationale tarieven toe bene-
den de gemeenschappelijke minimumtarieven om geleidelijk naar en boven die mi-
nimumtarieven toe en uit te groeien1543. België heft van aardgas € 0,3219 per GJ voor 
zover het jaarlijks verbruik niet meer bedraagt dan 271,37 GJ. In Estland, Griekenland 
en in Ierland is aardgas van accijnsheffing vrijgesteld, omdat het aandeel aardgas in 
het totale energieverbruik in 2000 minder bedroeg dan 15%1544. In Hongarije is aardgas 

 
1538.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II en Bijlage III bij 

de Richtlijn energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte 
van Bulgarije en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1539.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II en Bijlage III bij 
de Richtlijn energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte 
van Bulgarije en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1540.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II bij de Richtlijn 
energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte van Bulgarije 
en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1541.  Artikel 5 derde streepje Richtlijn energiebelastingen. 
1542.  België, Bulgarije, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, 

Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsje-
chië en het VK. 

1543.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II bij de Richtlijn 
energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte van Bulgarije 
en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1544.  Artikel 15 lid 1 onderdeel g Richtlijn energiebelastingen. 
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ten behoeve van particuliere huishoudens vrijgesteld. Op Malta wordt geen aardgas 
voor het wegverkeer aangeboden. De Finse en de Sloveense accijnzen van aardgas, 
kolen en cokes omvat ook een CO2-element. 

Met betrekking tot kolen, cokes en bruinkool passen 15 lidstaten1545 en met betrek-
king tot elektriciteit passen 21 lidstaten1546 van de EU27 nationale tarieven toe beneden 
de gemeenschappelijke minimumtarieven om geleidelijk naar en boven die mini-
mumtarieven toe en uit te groeien (2006)1547. Een aantal van deze lidstaten heeft een 
belastingstelsel met een inputbelasting op elektriciteit, dat vóór 1 januari 2010 moet 
zijn omgezet in een stelsel met een outputbelasting op elektriciteit. Tegen Polen, dat 
na 31 december 2005 de EB is blijven toepassen als een inputbelasting, heeft de EC 
(2007) een inbreukprocedure aanhangig gemaakt1548. België hanteert het nultarief voor 
de levering van elektriciteit aan een eindverbruiker verbonden aan een transport- of 
distributienetwerk met een normale spanning van meer dan 1 kV. Het tarief ter zake 
van de levering van elektriciteit aan een eindverbruiker in een transport- of distribu-
tienetwerk met een normale spanning van 1 kV of lager bedraagt € 1,9088. Luxemburg 
past een tarief van € 0,10 per MWh toe op elektriciteit ten behoeve van chemische 
reductie en elektrolytische en metallurgische procedés. Nederland hanteert voor 
grootverbruik van elektriciteit een degressief tarief. In het noorden van Zweden geldt 
een verlaagd tarief van € 21,59 per MWh (ten opzichte van het algemene tarief van 
€ 28,04 per MWh).  

4.9.10.2 Algemene differentiaties energiebelasting 

De impressie hierboven van de tarieven van de lidstaten laat al zien, dat de lidstaten 
bij de vaststelling van hun tarieven zich niet alleen richten op de gemeenschappelijke 
minimumtarieven, maar ook gebruik maken verlaagde tarieven, vrijstellingen en an-
dere differentiaties, ook wel derogaties genoemd. Uitgangspunt is dat de lidstaten de 
derogaties alleen mogen toepassen, als deze de goede werking van de interne markt 
niet belemmeren, niet tot concurrentieverstoringen leiden, niet leiden tot onder-
schrijding van de minimumtarieven en verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht 
(met name met het beleid van duurzame ontwikkeling)1549. Dit sluit aan bij de doelstel-
lingen van de Richtlijn energiebelastingen, die erin bestaan de werking van de interne 
markt verder te verbeteren en duurzame ontwikkeling te bevorderen1550. De algemene 

 
1545.  Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 

Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en het VK. 
1546.  België, Bulgarije, Cyprus, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsje-
chië en het VK. 

1547.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II bij de Richtlijn 
energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte van Bulgarije 
en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1548.  EC referentienummer: 2006/2218. 
1549.  Overweging 24 considerans en artikel 5 Richtlijn energiebelastingen. 
1550.  Overweging 6 considerans Richtlijn energiebelastingen. Volgens artikel 6 EG-verdrag dienen eisen 

inzake milieubescherming in de omschrijving en uitvoering van het beleid van de Gemeenschap 
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bepalingen van de richtlijn moeten tegen deze achtergrond worden bezien. De om-
standigheid dat bepaalde economische of sociale beleidsdoelen uit nationaal oogpunt 
een belastingdifferentiatie kunnen rechtvaardigen, betekent geenszins dat interne-
markt- en duurzameontwikkelingsdoelen hun belang hebben verloren1551. 

Hierna worden de derogaties van de Richtlijn energiebelastingen behandeld.  
Onverminderd andere communautaire bepalingen, kunnen de lidstaten verlaagde 

tarieven of vrijstellingen toepassen:  
1. wanneer een verlaagd tarief of vrijstelling direct kan worden gerelateerd aan een 

specifiek productkenmerk of productieproces1552; 
2. wanneer een verlaagd tarief afhankelijk is gesteld van hoeveelheden verbruikte 

energieproducten en elektriciteit voor verwarming1553; 
3. ten behoeve van plaatselijk openbaar personenvervoer, afvalinzameling, de 

strijdkrachten en overheidsadministraties, gehandicapten en ziekenvervoer1554; 
en 

4. om onderscheid te kunnen maken tussen zakelijk en niet-zakelijk gebruik van 
energieproducten en elektriciteit1555. 

 
Ad 1. Deze bepaling dient om rekening te kunnen houden met variaties in mi-
lieuvriendelijke kenmerken van producten en de procedés waarmee producten wor-
den voortgebracht, waarbij het aldus vastgestelde nationale verlaagd tarief boven het 
toepasselijke minimumtarief moet liggen1556. 

Ad 3. Op basis van deze bepaling komen voertuigen voor plaatselijk openbaar per-
sonenvervoer (waaronder taxi’s), ziekenauto’s en voertuigen gebruikt door de strijd-
krachten, overheden en gehandicapten, en voertuigen voor afvalinzameling in aan-
merking voor continuering van verlaagde tarieven die de lidstaten daarvoor al toepas-
ten, mits deze verlaagde tarieven boven de gemeenschappelijke minimumtarieven 

 
te worden geïntegreerd, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikke-
ling. 

1551.  Vgl. artikel 5 derde en vierde streepje Richtlijn energiebelastingen. 
1552.  Artikel 5 eerste streepje Richtlijn energiebelastingen. 
1553.  Artikel 5 tweede streepje Richtlijn energiebelastingen. 
1554.  Artikel 5 derde streepje Richtlijn energiebelastingen. 
1555.  Als bedoeld in artikel 9 en artikel 10 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 5 vierde streepje Richt-

lijn energiebelastingen. 
1556.  COM(2006) 342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de derogaties 

in bijlage II en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 30 juni 
2006, § 2.1.1. Zie ook: HvJ EG 14 januari 1981, nr. 140/79, Chemial Farmaceutici vs. DAF SpA, Jur. 
1981, blz. 1, r.o. 14. HvJ EG 14 januari 1981, nr. 46/80, SpA Vinal vs. SpA Orbat (belastingregeling 
gedenatureerde alcohol), Jur. 1980, blz. 77, r.o. 13. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC 
vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 20. HvJ EG 
7 april 1987, nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en li-
keurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 6. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiri-
tullikamari (regionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belasting-
tarieven naargelang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – een-
vormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 30. 
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liggen1557. Wat het openbaar vervoer betreft, bevat de Richtlijn energiebelastingen 
bepalingen met behulp waarvan milieu- en anticongestievoordelen van openbaar 
vervoer kunnen worden bevorderd, rekening houdend met het milieueffect van de 
verschillende vervoermiddelen. Zo kunnen gedifferentieerde tarieven worden toege-
past ten aanzien van motorbrandstoffen voor voertuigen voor plaatselijk openbaar 
personenvervoer, waaronder taxi’s. Er kan volledige accijnsvrijstelling worden ver-
leend voor energieproducten en elektriciteit die worden verbruikt voor het perso-
nen- en goederenvervoer per trein, metro, tram en bus1558. Ook bestaat de mogelijk-
heid om onder voorwaarden tariefsverschil te maken tussen diesel voor commerciële 
en voor niet-commerciële doeleinden1559 en daarmee de concurrentiepositie van open-
baar vervoer ten opzichte van particulier vervoer te verbeteren1560. 

Ad 4. De Richtlijn energiebelastingen schrijft een duidelijk onderscheid voor tussen 
zakelijk en niet-zakelijk gebruik van energieproducten en elektriciteit1561. Onder zake-
lijk gebruik wordt verstaan: het gebruik door een zakelijke eenheid, die zelfstandig, 
ongeacht op welke plaats, leveringen van goederen en diensten verricht, ongeacht het 
oogmerk of het resultaat van die economische activiteiten. Die economische activitei-
ten omvatten alle werkzaamheden van een producent, handelaar of dienstverrichter, 
met inbegrip van de winning van delfstoffen, de landbouw en de uitoefening van vrije 
beroepen. Staten, lokale en regionale overheden en andere publiekrechtelijke licha-
men worden niet als zakelijke eenheid aangemerkt voor de werkzaamheden of hande-
lingen die zij als overheid verrichten. Wanneer deze lichamen evenwel zodanige 
werkzaamheden of handelingen verrichten, worden zij daarvoor als zakelijke eenheid 
aangemerkt, indien een behandeling als niet-zakelijke eenheid tot concurrentieversto-
ringen van enige betekenis zou leiden. Een zakelijke eenheid kan niet worden be-
schouwd als kleiner dan een afdeling van een zakelijke eenheid of een juridische enti-
teit die uit organisatorisch oogpunt een onafhankelijke exploitatie vormt, dat wil 
zeggen een eenheid die op eigen kracht kan functioneren. Waar gemengd gebruik 
plaatsvindt, wordt de energiebelasting geheven naar evenredigheid van elk type ge-
bruik. Indien het zakelijk of het niet-zakelijk gebruik van weinig belang is, kan het 
evenwel als nihil worden behandeld. De lidstaten kunnen het toepassingsgebied van 
het verlaagd tarief voor zakelijk gebruik beperken1562. 

De derogaties van de Structuurrichtlijn minerale oliën betroffen in veel gevallen be-
lastingverlagingen of -vrijstellingen voor productieve bestedingen; het verbruik van in 
beginsel belaste waren door de industrie of het bedrijfsleven. Deze uitzonderingen zijn 
overgebracht in de Richtlijn energiebelastingen, die daarmee talrijke bepalingen bevat 

 
1557.  COM(2006) 342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de derogaties 

in bijlage II en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 30 juni 
2006, § 2.1.1. 

1558.  Artikel 15 lid 1 onderdeel e Richtlijn energiebelastingen. 
1559.  Artikel 7 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1560.  COM(2006) 342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de derogaties 

in bijlage II en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 30 juni 
2006, § 2.1.2. 

1561.  Eenentwintigste overweging considerans Richtlijn energiebelastingen. 
1562.  Artikel 11 Richtlijn energiebelastingen. 
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op grond waarvan de lidstaten het bedrijfsleven zo nodig gunstige faciliteiten kan 
verlenen. Zo staat het de lidstaten vrij het bedrijfsmatig verbruik van verwarmings-
brandstoffen milder te belasten dan het particuliere verbruik. Wat het verbruik als 
brandstof voor wegvoertuigen betreft, mag de dieselaccijns worden gedifferentieerd, 
maar niet lager vastgesteld dan het op 1 januari 2003 geldende nationale tarief en ook 
niet lager dan het gemeenschappelijke minimumtarief, onverminderd de in de Richt-
lijn energiebelastingen bepaalde afwijkingen voor dit verbruik1563. Aanzienlijk lagere 
tarieven gelden voor motorbrandstoffen die worden verbruikt voor landbouw- en 
industriële doeleinden. Verder staat het de lidstaten vrij een gehele of gedeeltelijke 
accijnsvrijstelling te verlenen aan energie-intensieve bedrijven en aan bedrijven 
waarmee de overheid energie-efficiëntieconvenanten heeft gesloten1564. Voor bepaalde 
zeer specifieke vormen van bedrijfsmatig verbruik van energieproducten en elektrici-
teit zijn bijzondere bepalingen opgenomen, waaronder de raffinaderijvrijstelling1565. 
Zoals gezegd, vallen warmte, brandhout, houtskool, energieproducten en elektriciteit 
voor andere doeleinden dan als motor- of verwarmingsbrandstof of voor duaal ge-
bruik, zoals industriële verwerking waarbij energieproducten en elektriciteit niet als 
brandstof worden aangewend, buiten de grondslag van de energieaccijns1566. 

De Richtlijn energiebelastingen bevat voorts diverse bepalingen die de lidstaten de 
mogelijkheid bieden bepaalde energieproducten om bepaalde redenen een gunstige 
fiscale behandeling te verlenen, bijvoorbeeld ter vestiging van de biobased eco-
nomy1567. In de biobased economy worden in het kader van maatschappelijk verant-
woord ondernemen non-food toepassingen uit groene grondstoffen oftewel biomassa 
vervaardigd. Zodra biomassa in belangrijke mate wordt ingezet in verschillende secto-
ren van de economie, ontstaat de biobased economy. Het gaat om toepassingen als 
transportbrandstoffen, chemicaliën, materialen en energie (elektriciteit en warmte). 
De ontwikkeling van de biobased economy is mede onder druk van klimaatverande-
ring, de afhankelijkheid van politiek instabiele regio’s en sterke prijsfluctuaties voor 
fossiele brandstoffen wereldwijd in een versnelling geraakt. 

Vaak zijn deze bepalingen van de Richtlijn energiebelastingen tot verlening van een 
gunstige fiscale behandeling aan voorwaarden gebonden en gelden deze slechts voor 
een specifieke vorm van verbruik. Voorts biedt de Richtlijn energiebelastingen diverse 
mogelijkheden voor een gunstiger fiscale behandeling van aardgas voor verwarmings-
doeleinden, gegeven het feit dat aardgas onder de Structuurrichtlijn minerale oliën 
niet belast was. Dezelfde mogelijkheden gelden voor andere energieproducten die 
sedert 2004 ook in de heffing zijn betrokken, zoals elektriciteit, kolen en vaste brand-
stoffen. Deze bepalingen zijn ook bedoeld voor gevallen waarin de lidstaten proble-
men zouden hebben om zich aan de uitvoering van de nieuwe Richtlijn energiebelas-

 
1563.  Artikel 7 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1564.  Artikel 17 Richtlijn energiebelastingen. 
1565.  Artikel 21 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1566.  Artikel 2 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
1567.  Gerda Verburg, minister van LNV, mede namens de ministers van VROM, EZ, OS en V&W, De keten 

sluiten, Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie, Den Haag 2007, Kamer-
stukken II 2007-2008, 29 575, nr. 16, www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640985 
&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=22740. 
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tingen aan te passen. Wat biobrandstoffen, andere brandstofmengsels met milieu-
voordelen, biomassa en hernieuwbare brandstoffen in het algemeen betreft, voorzien 
ten slotte de Richtlijn energiebelastingen en de Richtlijn biobrandstoffen in een alom-
vattend kader waarbij aan deze energieproducten een gunstige fiscale behandeling 
kan worden verleend1568. Volgens de Richtlijn biobrandstoffen wordt onder biobrand-
stoffen verstaan: vloeibare of gasvormige transportbrandstoffen gewonnen uit bio-
massa; onder biomassa wordt verstaan: de biologisch afbreekbare fractie van produc-
ten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dier-
lijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch af-
breekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval; onder andere hernieuwbare 
brandstoffen wordt verstaan: andere hernieuwbare brandstoffen dan biobrandstoffen, 
afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. 

Binnen vorengenoemde kaders kunnen vrijstellingen of verlaagde tarieven worden 
toegepast op1569: 
1. energieproducten waarvoor een tarief is vastgesteld die worden gebruikt bij 

proefprojecten voor de technologische ontwikkeling van milieuvriendelijker 
energieproducten of met betrekking tot brandstoffen uit hernieuwbare bronnen; 

2. elektriciteit afkomstig van zon, wind, golven, getijden of aardwarmte, afkomstig 
van waterkracht, welke wordt opgewekt in waterkrachtcentrales, uit biomassa of 
uit van biomassa afkomstige producten, opgewekt uit methaan dat vrijkomt in 
verlaten kolenmijnen, of opgewekt uit brandstofcellen; 

3. energieproducten en elektriciteit die worden gebruikt voor WKK; 
4. elektriciteit, opgewekt uit WKK, op voorwaarde dat de installaties voor WKK 

milieuvriendelijk zijn; 
5. energieproducten en elektriciteit die worden gebruikt voor het vervoer van goe-

deren en personen per spoor, metro, tram en bus; 
6. energieproducten die worden geleverd voor gebruik als brandstof voor de vaart 

op binnenwateren (met inbegrip van visserij) en niet voor gebruik aan boord van 
particuliere pleziervaartuigen, en aan boord van een vaartuig opgewekte elektri-
citeit; 

7. aardgas in lidstaten waar het aandeel van aardgas in 2000 minder dan 15% van 
het uiteindelijke energieverbruik bedroeg; 

8. elektriciteit, aardgas, kolen en vaste brandstoffen die worden gebruikt door huis-
houdens en/of door organisaties welke door de betrokken lidstaat als liefdadige 
instellingen worden erkend; 

9. aardgas en LPG die worden gebruikt voor voortbeweging; 
10. motorbrandstoffen die worden gebruikt bij de vervaardiging, de ontwikkeling, 

het testen en het onderhoud van luchtvaartuigen en schepen; 
11. motorbrandstoffen die worden gebruikt bij baggerwerken in bevaarbare water-

lopen en in havens; en 

 
1568.  Artikel 15 en artikel 16 Richtlijn energiebelastingen. 
1569.  Overweging 28 considerans en artikel 15 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
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12. steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas 
en andere gasvormige koolwaterstoffen (GN-code 2705) die worden gebruikt 
voor verwarmingsdoeleinden. 

 
De lidstaten kunnen een verlaagd tarief of nultarief toepassen op energieproducten en 
elektriciteit die worden gebruikt voor de land- en tuinbouw, de visteelt en de bos-
bouw. De Raad beziet, op basis van een voorstel van de EC vóór 1 januari 2008 of de 
toepassing van dit nultarief moet worden ingetrokken1570. 

De vrijstellingen en verlaagde tarieven genoemd onder (1) tot en met (7) kunnen 
van toepassing zijn gedurende een periode van ten hoogste tien jaar vanaf de inwer-
kingtreding van de Richtlijn energiebelastingen, dan wel totdat het nationale aandeel 
van aardgas 25% van het totale energieverbruik bedraagt. Zodra het nationale aandeel 
aardgas 20% bedraagt, moet een zodanig reëel en jaarlijks te verhogen tarief worden 
toegepast gehanteerd dat aan het einde van de periode van tien jaar ten minste het 
minimumtarief zal hebben bereikt. 

Ad 1. Niet voor alle proefprojecten voor de ontwikkeling van milieuvriendelijker 
producten mag accijnsvrijstelling worden verleend. Vereist is, dat dergelijke projecten 
betrekking hebben op de technologische ontwikkeling van die producten, waardoor 
het soort proefprojecten dat onder de werkingssfeer van het begrip proefproject valt, 
beperkt is. Een programma om op industriële schaal de economische en industriële 
haalbaarheid van de productie van ETBE in bestaande productie-eenheden voor bio-
brandstoffen aan te tonen, is geen proefproject voor de technologische ontwikkeling 
van milieuvriendelijker producten1571. 

Het begrip proefproject wordt overigens nergens gedefinieerd, zodat er dus een ze-
kere armslag bestaat om te beoordelen wat daaronder moet worden verstaan. De EC 
moet met die marge rekening houden bij de beoordeling of een nationale accijnsvrij-
stelling verenigbaar is met de richtlijn1572. Volgens de EC moet een proefproject niet 
worden beoordeeld aan de hand van de hoeveelheid geproduceerd product of verwor-
ven marktaandelen, maar vanuit het blikveld van eventuele verstoring van de mede-
dinging die het betrokken project mocht veroorzaken1573. Volgens het HvJ EG heeft het 
begrip proefproject een meer beperkte betekenis. Het ziet op de technologische ont-
wikkeling van duurzame producten, waardoor het soort proefprojecten dat onder de 
werkingssfeer ervan kan vallen beperkt is. Zoals gezegd, wordt door middel van har-
monisatie van de accijnzen van energieproducten en elektriciteit beoogd het vrije 
verkeer van de betrokken goederen te verwezenlijken en daarmee de goede werking 
van de interne markt te bevorderen. Afwijkingen van dergelijke fundamentele com-
munautaire beginselen moeten strikt worden uitgelegd en toegepast1574. Een project 

 
1570.  Artikel 15 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1571.  GvEA EG 27 september 2000, nr. T-184/97, BP Chemicals Ltd. vs. EC, Jur. 2000, blz. II-03145, r.o. 60 

en 70-71 
1572. GvEA EG 22 oktober 1996, nr. T-266/94, Skibsværftsforeningen e.a. vs. EC, Jur. 1996, blz. II-1399, 

r.o. 172. 
1573. GvEA EG 27 september 2000, nr. T-184/97, BP Chemicals Ltd. vs. EC, Jur. 2000, blz. II-3145, r.o. 50. 
1574. HvJ EG 14 december 1962, nrs. 2/62 en 3/62, EC vs. Luxemburg en België (invoervergunningen 

voor ontbijtkoek), Jur. 1962, blz. 853. GvEA EG 14 september 1995, nr. T-571/93, Lefebvre e.a. 
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dat volledig is gericht op industriële productie is geen proefproject1575. De enig moge-
lijke afwijking daarvoor is een eenparig besluit van de Raad1576. Een proefproject is dus 
van beperkte omvang en gericht op de technologische ontwikkeling van duurzame 
producten en wordt beoordeeld met inachtneming van de mededingingsverstoringen 
die de uitvoering van het project kan veroorzaken1577. 

Ad 2. De lidstaten kunnen de accijns die de verbruiker heeft betaald voor de elektri-
citeit opgewekt uit biomassa, methaan of brandstofcellen, door middel van een terug-
gaafregeling aan de producent restitueren1578. 

Ad 4. WKK komt in aanmerking voor een bevoorrechte behandeling1579. De lidstaten 
mogen nationale definities van milieuvriendelijke WKK of WKK met hoog rendement 
toepassen totdat de Raad op basis van een verslag en een voorstel van de EC een ge-
meenschappelijke definitie heeft aangenomen1580. Op 11 februari 2004 is de Richtlijn 
warmtekrachtkoppeling vastgesteld, voorzien van een gemeenschappelijke defini-
tie1581. 

Ad 6. Energieproducten die worden geleverd voor verbruik als brandstof voor de 
vaart op communautaire wateren zijn verplicht vrijgesteld; die voor verbruik op de 
binnenwateren zijn facultatief vrijgesteld, dat wil zeggen dat die vrijstelling afhanke-
lijk is van een aan de nationale autoriteiten voorbehouden discretionaire bevoegdheid. 
De richtlijn bevat geen definities en dus geen onderlinge afbakening van de beide 
begrippen. Volgens het HvJ EG in het DEUTSCHE SEE-arrest (2004) moeten de onder de 
Richtlijn energiebelastingen vallende goederen en diensten en de daarvoor geldende 
vrijstellingen, waaronder de begrippen binnenwateren1582 en communautaire wate-
ren1583, autonoom worden bepaald en uitgelegd op basis van de bewoordingen van de 
betrokken bepalingen en de doelstellingen van de richtlijn1584. De communautaire 
regimes voor de visserij en de binnenvaart bieden aanknopingspunten voor handzame 
definities. Onder het begrip communautaire wateren moet volgens het HvJ EG in het 
arrest-JAN DE NUL (2007) worden verstaan: alle wateren die toegankelijk zijn voor alle 
voor de zeehandelsscheepvaart geschikte zeeschepen, met inbegrip van die met de 
grootste capaciteit; anders gezegd: de territoriale zeeën van de lidstaten en alle water-
lopen waarover de zeehavens vanaf zee door zeehandelsschepen kunnen worden 

 
vs. EC, Jur. 1995, blz. II-2379, r.o. 48. GvEA EG 27 september 2000, nr. T-184/97, BP Chemicals Ltd. 
vs. EC, Jur. 2000, blz. II-03145, r.o. 61-62. 

1575. GvEA EG 27 september 2000, nr. T-184/97, BP Chemicals Ltd. vs. EC, Jur. 2000, blz. II-03145, 
r.o. 60-61. 

1576.  Krachtens artikel 19 Richtlijn energiebelastingen. 
1577. GvEA EG 27 september 2000, nr. T-184/97, BP Chemicals Ltd. vs. EC, Jur. 2000, blz. II-03145, r.o. 62. 
1578.  Artikel 15 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1579.  Overweging 25 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
1580.  Artikel 15 lid 1 onderdeel d tweede volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1581.  Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de be-

vordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de in-
terne energiemarkt en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG, PB L 52. 

1582.  Artikel 15 lid 1 onderdeel f Richtlijn energiebelastingen. 
1583.  Artikel 14 lid 1 onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. 
1584. HvJ EG 1 april 2004, nr. C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzollamt 

Kiel (teraardebestelling op volle zee), Jur. 2004, blz. I-3537, r.o. 19. 
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bereikt, ook al liggen die zeehavens niet aan de kust. Deze definitie van communautai-
re wateren waarborgt dat dezelfde economische omstandigheden gelden voor de 
zeehavens binnen de Gemeenschap van waaruit de zeehandelsvaart wordt verricht, 
ongeacht de geografische ligging ervan ten opzichte van de dichtstbijgelegen kust1585. 
De binnenwateren als bedoeld in de Richtlijn energiebelastingen zijn de waterlopen, 
niet zijnde de communautaire wateren. De facultatieve vrijstelling van energieproduc-
ten voor de vaart over de binnenwateren kan slechts gelden op die wateren waar geen 
zeehandelsscheepvaart mogelijk is1586. Als hulpmiddel voor de afbakening van binnen-
wateren en communautaire wateren kan dienen de richtlijn technische voorschriften 
voor binnenschepen1587. 

Ad 8. Wanneer het gaat om liefdadige organisaties kunnen de lidstaten de vrijstel-
ling of verlaging beperken tot het niet-zakelijk gebruik. Indien gemengd gebruik 
plaatsvindt, wordt de belasting geheven naar evenredigheid van elk type gebruik. 
Wanneer een gebruik van weinig belang is, kan het als nihil worden behandeld.  

Ad 9. Op basis van de Structuurrichtlijn minerale oliën was aardgas alleen aan ac-
cijns onderworpen bij gebruik als brandstof voor voertuigen voor het wegverkeer. 
Voor dat gebruik gold het tarief van de overeenkomstige motorbrandstof: LPG. Ver-
schillende lidstaten mochten evenwel voor aardgas of LPG van deze bepaling in de 
Structuurrichtlijn minerale oliën afwijken. Daarom is in de Richtlijn energiebelastin-
gen de algemene bepaling opgenomen op grond waarvan op ‘aardgas en LPG die wor-
den gebruikt voor voortbeweging’ differentiaties kunnen worden toegepast. Methaan, 
dat in diverse derogaties is opgenomen1588, meestal in de context van gebruik als 
brandstof voor voortbeweging, is niet in deze bepaling opgenomen, maar valt onder 
die inzake samengestelde energieproducten en de differentiaties die daarop onder de 
gestelde voorwaarden kunnen worden toegepast1589.  

De vrijstellingen en verlaagde tarieven kunnen van toepassing zijn gedurende een 
periode van ten hoogste tien jaar na de inwerkingtreding van de Richtlijn energiebe-
lastingen, of totdat het nationale aandeel van aardgas 25% van het finale energiever-
bruik bedraagt, indien dat zich het eerst voordoet. Zodra het nationale aandeel van 
aardgas evenwel 20% van het finale energieverbruik bedraagt, hanteren de betrokken 

 
1585.  HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 

14 januari 2006, r.o. 26-27 en 32. 
1586.  Artikel 15 lid 1 onderdeel f Richtlijn energiebelastingen. HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de 

Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 14 januari 2006, r.o. 31. 
1587.  Bijlage I behorende bij Richtlijn 82/714 van de Raad van 4 oktober 1982 tot vaststelling van de 

technische voorschriften voor binnenschepen, PB L 301, blz. 1. Zie intussen ook de vrijwel identie-
ke opinie van A-G Bot in zijn conclusie van 14 december 2006 voor HvJ EG 1 maart 2007, nr. 
C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 14 januari 2006. 

1588.  Zie het landenoverzicht van bijlage II bij de Richtlijn energiebelastingen. 
1589.  Artikel 16 Richtlijn energiebelastingen. De EC merkt op, dat als de Richtlijn energiebelastingen 

wordt geacht onvoldoende rekening te houden met de milieuvoordelen van methaan, een aanpas-
sing van artikel 15 lid 1 onderdeel i Richtlijn energiebelastingen in overweging kan worden ge-
nomen (COM(2006) 342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de 
derogaties in bijlage II en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 
30 juni 2006, § 2.1.3). 
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lidstaten een strikt positief belastingniveau, dat jaarlijks wordt verhoogd, opdat het 
aan het einde van bovengenoemde periode ten minste het minimumtarief bereikt. Het 
VK mag de vrijstellingen of verlaagde tarieven voor aardgas afzonderlijk toepassen 
voor Noord-Ierland. 

Verder biedt de Richtlijn energiebelastingen de lidstaten ruimte voor speciale toe-
passingen van energieproducten en elektriciteit, zoals voor gasolie voor het wegver-
voer (diesel). Deze ruimte kan worden benut om desgewenst het verschil tussen de 
belastingheffing op particulier verbruik van diesel in het wegverkeer en van benzine 
kleiner te maken1590. Met gedifferentieerde tarieven mag onderscheid worden gemaakt 
tussen bedrijfsmatig en particulier verbruik van energieproducten en elektriciteit1591 
waarbij het tarief voor bedrijfsmatig verbruik kan worden beperkt1592, zulks op voor-
waarde dat niet van de communautaire minimumtarieven wordt afgeweken en het 
accijnstarief voor bedrijfsmatig verbruik van diesel niet onder het op 1 januari 2003 
geldende nationale tarief daalt, ongeacht de gestelde beperkingen aan dit verbruik1593. 
Lidstaten die een heffingssysteem bezitten voor het weggebruik van motorvoertuigen 
of samenstellen van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor het goederenvervoer 

 
1590.  Overwegingen 19 en 20 considerans Richtlijn energiebelastingen. Artikel 7 lid 2 Richtlijn energie-

belastingen. 
1591.  Overweging 21 considerans Richtlijn energiebelastingen. Artikel 11 lid 1, lid 2 en lid 3 Richtlijn 

energiebelastingen. Onder het begrip zakelijk gebruik wordt verstaan: het gebruik door een zake-
lijke eenheid, die zelfstandig, ongeacht op welke plaats, leveringen van goederen en diensten ver-
richt, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die economische activiteiten. Die economische 
activiteiten omvatten alle werkzaamheden van een producent, handelaar of dienstverrichter, met 
inbegrip van de winning van delfstoffen, de landbouw en de uitoefening van vrije beroepen. Sta-
ten, lokale en regionale overheden en andere publiekrechtelijke lichamen worden niet als zakelij-
ke eenheid aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die zij als overheid verrichten. 
Wanneer deze lichamen evenwel zodanige werkzaamheden of handelingen verrichten, worden zij 
daarvoor als zakelijke eenheid aangemerkt, indien een behandeling als niet-zakelijke eenheid tot 
concurrentieverstoringen van enige betekenis zou leiden. Een zakelijke eenheid kan niet worden 
beschouwd als kleiner dan een afdeling van een zakelijke eenheid of een juridische entiteit die uit 
organisatorisch oogpunt een onafhankelijke exploitatie vormt, dat wil zeggen een eenheid die op 
eigen kracht kan functioneren. 

1592.  Artikel 11 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
1593.  Onder het begrip dieselolie (commerciële gasolie gebruikt voor voortbeweging op de openbare 

weg) wordt verstaan (artikel 7 lid 3 Richtlijn energiebelastingen): gasolie gebruikt voor voortbe-
weging voor (1) het vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden met 
een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het goederen-
vervoer over de weg met een maximum toegelaten laadvermogen van 7,5 ton of meer, en (2) het 
vervoer van personen, geregeld of incidenteel, met voertuigen bestemd voor het vervoer van per-
sonen, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en met een 
maximumgewicht van ten hoogste vijf ton, of met voertuigen bestemd voor het vervoer van per-
sonen, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en met een 
maximumgewicht van meer dan vijf ton. Dit zijn motorvoertuigen van de categorieën M2 en M3 
zoals omschreven in Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen 
en aanhangwagens daarvan, PB L 42 van 23 februari 1970, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 
2005/64/EG, PB L 310 van 25 november 2005, blz. 10. 
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over de weg, mogen op door dergelijke voertuigen gebruikte diesel een verlaagd tarief 
toepassen1594. Waar gemengd verbruik plaatsvindt, wordt de EB geheven naar evenre-
digheid van elk type verbruik1595. 

Met betrekking tot energieproducten die uit een of meer bepaalde aangewezen 
stoffen zijn samengesteld of deze bevatten mag vrijstelling worden verleend of een 
verlaagd tarief worden toegepast. Het betreft plantaardige oliën en vetten, emulgeer-
middelen voor vetstoffen, mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzu-
ren en mengsels van methylesters van plantaardige oliën en vetten, wat hun van bio-
massa afkomstige bestanddelen betreft, ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gede-
natureerd, ongeacht het gehalte en methanol (methylalcohol) die niet van syntheti-
sche oorsprong zijn, producten afkomstig van biomassa, inclusief brandhout en houts-
kool1596. Een verlaagd tarief mag worden toegepast op energieproducten die water1597 
bevatten1598. 

4.9.10.3 Specifieke differentiaties energiebelasting 

De meeste derogaties in bijlage II en bijlage III bij de Richtlijn energiebelastingen be-
treft doelstellingen waaraan de algemene bepalingen van de richtlijn niet tegemoet 
kunnen komen, omdat deze doelstellingen verband houden met specifieke beleids-
overwegingen van bepaalde lidstaten. Op weg naar het geharmoniseerde communau-
taire rechtskader kan niet steeds volledig worden tegemoet gekomen aan specifieke 
wensen van lidstaten. Daarom zijn tijdelijke afwijkingen noodzakelijk om de betrok-
ken lidstaten in staat te stellen zich geleidelijk aan het gemeenschapsrecht aan te 
passen. Sommige specifieke derogaties zijn te vatten onder de algemene derogaties 
van de Richtlijn energiebelastingen. Zo kunnen de lidstaten volgens een zeer algemene 
regel in de Richtlijn energiebelastingen gedifferentieerde tarieven toepassen1599, mits 
deze verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht en de bij de richtlijn voor-
geschreven minimumtarieven in acht worden genomen. Ook kunnen de lidstaten 
volgens algemene regels van de Richtlijn energiebelastingen verlaagde tarieven en 
vrijstellingen toepassen voor het productief verbruik van in beginsel belaste energie-
producten en elektriciteit. 

Voorts kunnen de lidstaten door de Raad worden gemachtigd om uit specifieke be-
leidsoverwegingen voor specifieke doelen (doorgaans duurzame ontwikkeling) niet in 

 
1594.  Artikel 7 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. Dat tarief mag niet lager zijn dan het op 1 januari 2003 

geldende nationale belastingtarief, zolang de totale belastingdruk grotendeels gelijk blijft, de 
communautaire minimumtarieven gerespecteerd worden, en het op 1 januari 2003 geldende na-
tionale minimumtarief voor gasolie gebruikt voor voortbeweging ten minste twee maal zo hoog is 
als het op 1 januari 2004 geldende minimumtarief. 

1595.  Artikel 11 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1596.  Artikel 16 lid 1 eerste tot en met vierde streepje Richtlijn energiebelastingen.  
1597.  Water volgens de GN-codes 2201 (natuurlijk of kunstmatig mineraalwater of spuitwater zonder 

toegevoegde zoetstoffen, niet gearomatiseerd; ijs en sneeuw) en 2851 00 10 (gedistilleerd water, 
conductometrisch zuiver water). 

1598.  Artikel 16 lid 1 tweede volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1599.  Artikel 5 Richtlijn energiebelastingen. 
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de Richtlijn energiebelastingen geregelde belastingvrijstellingen of verlaagde tarieven 
toe te passen1600. Dergelijke voorzieningen worden eerst getoetst op hun verenigbaar-
heid met het gemeenschapsrecht met betrekking tot de goede werking van de interne 
markt, de noodzaak eerlijke mededinging te waarborgen en het gemeenschappelijk 
gezondheids-, milieu-, energie- en vervoersbeleid. 

Diverse lidstaten zijn op basis van de Richtlijn energiebelastingen gemachtigd om 
in bepaalde regio’s vrijstellingen of verlaagde tarieven toe te passen in verband met de 
economische ontwikkeling, geografische ligging en klimatologische overwegingen1601. 
Zo hebben Frankrijk en Ierland accijnsvrijstellingen voor de productie van aluminium-
oxide in de Gardanne en in Shannon en mogen Portugal op de Azoren en Madeira en 
Griekenland op Lesbos, Chios, Samos, de Dodekanesos, de Cycladen, Thassos, de noor-
delijke Sporaden, Samothraki en Skiros energieaccijnzen heffen met tarieven beneden 
de communautaire minimumtarieven. Ook is een aantal regionale regelingen opgezet 
om het binnengrensoverschrijdend tanken te ontmoedigen. Dergelijke afwijkingen 
zijn op een binnenmarkt concurrentieverstorend en passen niet in een interne markt. 
Voor regionale structuurversterkingen zijn andere instrumenten, zoals het cohesiebe-
leid, meer geschikt. Terecht is de EC van opvatting dat deze derogaties niet mogen 
worden verlengd1602. 

4.9.10.4 Energie-intensieve bedrijven 

Ten aanzien van energie-intensieve bedrijven1603 mogen, op voorwaarde dat de mini-
mumtarieven gemiddeld voor elk bedrijf worden toegepast, belastingverminderingen 
worden toegepast op het verbruik van energieproducten voor verwarming, voor stati-
onaire en mobiele werktuigen1604 en op elektriciteit1605. Daarvoor is vereist dat de over-
heid convenanten aangaat met ondernemingen of ondernemersverenigingen, of rege-
lingen inzake verhandelbare vergunningen of gelijkwaardige regelingen opstelt en 
toepast, die leiden tot de realisering van milieubeschermingsdoelstellingen of verbete-
ringen in energie-efficiency1606. 

 
1600.  Artikel 19 Richtlijn energiebelastingen. Deze bepaling komt grotendeels overeen met artikel 8 

lid 4 Structuurrichtlijn minerale oliën, maar stelt strengere voorwaarden. 
1601.  Artikel 18 en artikel 19 en Bijlage II Richtlijn energiebelastingen. 
1602.  COM(2006) 342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de derogaties 

in bijlage II en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 30 juni 
2006, § 2.2.4. 

1603.  Onder het begrip energie-intensief bedrijf wordt verstaan: een bedrijf, een zakelijke eenheid die 
zelfstandig, ongeacht op welke plaats, leveringen van goederen en diensten verricht, ongeacht het 
oogmerk of het resultaat van die economische activiteiten, als bedoeld in artikel 11 Richtlijn ener-
giebelastingen, waar de aankoop van energieproducten en elektriciteit ten minste 3,0% van de 
productiewaarde uitmaakt, of de verschuldigde nationale energiebelasting ten minste 0,5% van de 
toegevoegde waarde bedraagt. Binnen deze definitie kunnen de lidstaten meer restrictieve con-
cepten toepassen, waaronder definities van omzetwaarde, proces en sector. 

1604.  Als bedoeld in artikel 8 lid 2 onderdeel b en onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. 
1605.  Artikel 17 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
1606.  Overweging 29 considerans Richtlijn energiebelastingen. Artikel 17 lid 1 onderdeel b, artikel 17 lid 

2 jo. artikel 2 en artikel 4 lid 2 jo. artikel 11 Richtlijn energiebelastingen. 
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De lidstaten zenden de EC jaarlijks een lijst toe van de toegepaste vrijstellingen en 
verminderingen1607. Alle belastingmaatregelen die staatssteun kunnen vormen dienen 
vooraf bij de EC te worden aangemeld zodat zij aan de staatssteunregels kunnen wor-
den getoetst1608. Meer in het algemeen geldt dat fiscale instrumenten in overeenstem-
ming dienen te zijn met alle relevante bepalingen van het EG-verdrag. Uiterlijk 31 
december 2009 brengt de EC de Raad verslag uit over de fiscale, economische, land-
bouw-, energie-, industriële en milieuaspecten van de vrijstellingen en verminderin-
gen1609. 

Finland heeft na zijn toetreding tot de Gemeenschap ten onrechte de mogelijkheid 
laten voortbestaan om minder zwaar belaste gasolie als motorbrandstof te gebruiken. 
Deze situatie kon niet worden geacht te sporen met de Structuurrichtlijn minerale 
oliën1610 en de Tariefrichtlijn minerale oliën1611. In Finland verkochten tankstations 
minder zwaar belaste gasolie zonder enige belastingcontrole, terwijl het aantal 
controles op de weg (3.923 in 1999) dat jaarlijks wordt verricht op het niveau van de 
eindverbruiker onvoldoende is gelet op het aantal voertuigen met dieselmotor 
(755.377 in 1999). De Finse regeling inzake het verbruik van gasolie als motorbrand-
stof berust op twee pijlers. Enerzijds zijn de eigenaren of houders van motorvoertui-
gen verplicht vooraf bij de fiscale autoriteiten aangifte te doen van hun voornemen om 
huisbrandolie te gebruiken als motorbrandstof en een heffingstoeslag ofwel brand-
stofheffing te voldoen. Anderzijds ziet de fiscale autoriteit toe op de eerbiediging van 
die voorwaarden door middel van controles op de weg. Bij gebreke van een aangifte 
kan het bedrag van de heffingstoeslag worden verdrievoudigd, terwijl het bedrag van 
de brandstofheffing in die gevallen altijd wordt vermenigvuldigd met drie, volgens de 
Finse regering hoog genoeg voor een gedragseffect.  

Wegens de ontoereikende controle in Finland had Zweden wetgeving ontworpen 
waarbij werd bepaald, dat het verbod om Zweedse huisbrandolie als motorbrandstof 
te gebruiken, ook voor Finse huisbrandolie gold. Omdat douanecontroles aan de grens 
tussen Zweden en Finland wegens de lengte daarvan en het geringe aantal 
douanekantoren nagenoeg onmogelijk zijn, werd Finse huisbrandolie gemakkelijk 
clandestien in Zweden ingevoerd zonder dat accijns is geheven en daarna verkocht als 
motorbrandstof. 

Het HvJ EG heeft in het FINSE GASOLIE-arrest (2003) beslist, dat de heffingstoeslag en 
de brandstofheffing geen betalingen zijn die recht geven op het verbruik van huis-
brandolie als motorbrandstof, noch vervoersbelastingen of accijnzen zijn, doch ge-
dragscorrigerende fiscale sancties om misbruik tegen te gaan. Zelfs een perfecte belas-
tingcontrole kan hoe dan ook niet wegnemen dat de Finse wetgeving op dit punt in 
strijd is met de Tariefrichtlijn minerale oliën, die vereist dat op de als motorbrandstof 
gebruikte gasolie het voorgeschreven minimumaccijnstarief wordt toegepast. De Ta-
riefrichtlijn minerale oliën verplicht de lidstaten te garanderen dat als motorbrandstof 

 
1607.  Artikel 16 lid 7 Richtlijn energiebelastingen. 
1608.  Overweging 32 van de considerans van de Richtlijn energiebelastingen. 
1609.  Artikel 16 lid 8 Richtlijn energiebelastingen. 
1610.  Artikel 8 Structuurrichtlijn minerale oliën. 
1611.  Artikel 5 Tariefrichtlijn minerale oliën. 
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gebruikte minerale oliën ten minste worden belast naar het minimumaccijnstarief 
voor motorbrandstoffen. De in de Tariefrichtlijn minerale oliën genoemde gedifferen-
tieerde tarieven voor minerale oliën voor specifieke doeleinden, zoals voor huisbrand-
olie, mogen worden toegepast, mits daarop adequaat toezicht is georganiseerd1612. 
Vrijstellingen en verlaagde tarieven mogen immers geen verstoring van de mede-
dinging tot gevolg hebben1613. Het HvJ EG achtte de Finse controle ontoereikend, on-
derstreept door de omvang van de belastingfraude in Zweden als gevolg van de clan-
destiene invoer van huisbrandolie uit Finland. Het Finse stelsel belette niet dat voor 
specifieke toepassingen bestemde en derhalve minder zwaar belaste minerale oliën 
toch als motorbrandstof worden gebruikt, en waarborgde niet dat van gasolie die als 
motorbrandstof wordt gebruikt, daadwerkelijk de voorziene minimumaccijns wordt 
toegepast1614. 

4.9.10.5 Facultatieve vrijstellingen 

Als productie van energieproducten behoeven de lidstaten niet te beschouwen1615: 
1. handelingen waarbij kleine hoeveelheden energieproduct als bijproduct worden 

verkregen; 
2. handelingen waardoor de gebruiker van een energieproduct hergebruik daarvan in 

zijn eigen onderneming mogelijk maakt, mits de op dat product reeds betaalde be-
lasting niet lager is dan de belasting die verschuldigd zou zijn indien het herge-
bruikte energieproduct opnieuw aan belasting werd onderworpen; 

3. een handeling die bestaat in het mengen, buiten een productiebedrijf of een belas-
tingentrepot, van energieproducten met andere energieproducten of andere stof-
fen, mits (i) tevoren op de bestanddelen belasting is betaald en (ii) het betaalde 
bedrag niet lager is dan het bedrag aan belasting dat op het mengsel verschuldigd 
ware. 

 
De onder 3 (i) bedoelde voorwaarde is niet van toepassing wanneer het mengsel voor 
een specifiek gebruik is vrijgesteld. 

4.9.10.6 Vrijstellingen samengestelde energieproducten 

De lidstaten kunnen vrijstelling verlenen of een verlaagd tarief toepassen voor belast-
bare energieproducten1616 die zijn samengesteld uit een of meer van onderstaande 
producten, of deze bevatten1617: 
1. plantaardige oliën en vetten (de producten van de GN-codes 1507 t/m 1518); 

 
1612.  Artikel 8 lid 2 en lid 3 Tariefrichtlijn minerale oliën. 
1613.  Overweging 6 van de considerans van de Structuurrichtlijn minerale oliën. 
1614. HvJ EG 27 november 2003, nr. C-185/00, EC vs. Finland (huisbrandolie als motorbrandstof), Jur. 

2003, blz. I-14189, r.o. 97-108. 
1615.  Artikel 21 lid 6 Richtlijn energiebelastingen. 
1616.  Als bedoeld in artikel 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1617.  Artikel 16 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
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2. emulgeermiddelen voor vetstoffen (GN-code 3824 90 55), mengsels van aminen 
verkregen uit gedimeriseerde vetzuren en mengsels van methylesters van plant-
aardige oliën en vetten (GN-codes 3824 90 80 t/m 3824 90 99), wat hun van bio-
massa afkomstige bestanddelen betreft; 

3. ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte (GN-
codes 2207 20 00) en methanol (methylalcohol) (GN-code 2905 11 00) die niet van 
synthetische oorsprong zijn; 

4. producten afkomstig van biomassa, inclusief brandhout (GN-code 4401) en houts-
kool (GN-code 4402). 

 
De lidstaten kunnen een verlaagd tarief toepassen voor energieproducten1618 die water 
bevatten (GN-codes 2201 (natuurlijk of kunstmatig mineraalwater of spuitwater zon-
der toegevoegde zoetstoffen, niet gearomatiseerd; ijs en sneeuw) en 2851 00 10 (ge-
distilleerd water, conductometrisch zuiver water)). 
 
Ad 4. Onder het begrip biomassa wordt verstaan: de biologisch afbreekbare fractie van 
producten, afvalstoffen en residuen uit de landbouw (met inbegrip van plantaardige 
en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biolo-
gisch afbreekbare fractie van industrieel en stedelijk afval1619. 

De vrijstelling of belastingvermindering mag niet meer bedragen dan het bedrag 
dat aan belasting verschuldigd zou zijn ter zake van het volume van de onder 1 t/m 4 
bedoelde producten als bestanddeel in de voor vrijstelling of belastingvermindering in 
aanmerking komende producten. De door de lidstaten gehanteerde tarieven voor de 
producten die zijn samengesteld uit onder 1 t/m 4 bedoelde producten of deze bevat-
ten, mogen beneden de minimumtarieven1620 liggen1621. 

De door de lidstaten toegepaste vrijstellingen en verlaagde tarieven worden aange-
past naargelang van de ontwikkeling van de grondstofprijzen, teneinde overcompen-
satie van de hogere productiekosten van de onder 1 t/m 4 bedoelde producten te ver-
mijden1622. 

Tot en met 31 december 2003 kunnen de lidstaten vrijstelling verlenen of blijven 
verlenen voor producten die uitsluitend of vrijwel uitsluitend bestaan uit de onder 1 
t/m 4 bedoelde producten1623. 

De vrijstelling of vermindering voor de onder 1 t/m 4 bedoelde producten kan in 
het kader van een meerjarenprogramma door een overheidsinstantie aan een markt-
deelnemer worden toegekend door middel van een vergunning die langer dan één 
kalenderjaar geldig is. De toegestane vrijstelling of vermindering mag niet langer dan 
zes opeenvolgende jaren worden toegepast. Deze termijn kan worden verlengd1624. 

 
1618.  Als bedoeld in artikel 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1619.  Artikel 16 lid 1 slotzin Richtlijn energiebelastingen. 
1620.  Als bedoeld in artikel 4 Richtlijn energiebelastingen. 
1621.  Artikel 16 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1622.  Artikel 16 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1623.  Artikel 16 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
1624.  Artikel 16 lid 5 eerste volzin Richtlijn energiebelastingen. 
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In het kader van een meerjarenprogramma waarvoor een overheidsinstantie vóór 
31 december 2012 toestemming heeft verleend, kunnen de lidstaten de vrijstelling of 
vermindering na 31 december 2012 blijven toepassen tot dit meerjarenprogramma 
afloopt. De vrijstelling of verjaring kan niet meer worden verlengd1625. 

Indien de lidstaten op grond van het gemeenschapsrecht gedwongen worden tot 
nakoming van juridisch bindende verplichtingen om een minimumaandeel van de 
onder 1 t/m 4 bedoelde producten in de handel te brengen, is de vrijstelling of de 
vermindering niet meer van toepassing vanaf de datum waarop die verplichtingen 
voor de lidstaten bindend worden1626. 

De lidstaten zenden de EC uiterlijk 31 december 2004 en vervolgens om de twaalf 
maanden een lijst toe van de toegepaste vrijstellingen en verminderingen1627. Uiterlijk 
31 december 2009 brengt de EC de Raad verslag uit over de fiscale, economische, 
landbouw-, energie-, industriële en milieuaspecten van de vrijstellingen en verminde-
ringen1628. 

4.9.10.7 Afgewerkte olie 

Afgewerkte olie is een verzamelnaam van gebruikte smeermiddelen voor voertuigen 
en motoren en gebruikte hydraulische olie. Omdat dit stoffen zijn met de eigenschap 
de leefomgeving duurzaam te kunnen vervuilen, moeten deze op de meest zorgvuldi-
ge manier worden ingezameld en verwerkt1629. Verwerking vindt in het algemeen 
plaats door middel van aanwending als energiebron en als grondstof. Bij de methode 
als energiebron krijgt afgewerkte olie dezelfde fiscale behandeling als andere minerale 
oliën en wordt afgewerkte olie daarom vanaf 1993 in de communautaire accijnshef-
fing betrokken. 

Elf lidstaten zijn evenwel in de loop der jaren door de EC en de Raad gemachtigd 
om uit specifieke beleidsoverwegingen accijnsvrijstelling te verlenen voor afgewerkte 
olie die direct of na een recyclingproces wordt hergebruikt als brandstof, met als ratio 
dat deze vrijstellingen de inzameling van afgewerkte olie bevorderen en dat onvol-
doende afgewerkte olie voorhanden is voor economische levensvatbaarheid van in-
zameling en regeneratie. Ook voorkomt de vrijstelling dat afgewerkte olie garandeert 
in het milieu wordt gedumpt. 

De EC is van opvatting dat deze overwegingen geen valabele reden meer zijn om 
een vorm van gebruik van een grondstof fiscaal te bevoordelen boven andere vormen 
van gebruik en die van andere energieproducten. Een van de hoofddoelstellingen van 
de Richtlijn energiebelastingen is een gelijke behandeling van de verschillende con-
currerende energieproducten om verstoringen op de interne markt te voorkomen. Aan 
bepaalde energieproducten kan slechts een gunstiger fiscale behandeling worden 

 
1625.  Artikel 16 lid 5 tweede volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1626.  Artikel 16 lid 6 Richtlijn energiebelastingen. 
1627.  Artikel 16 lid 7 Richtlijn energiebelastingen. 
1628.  Artikel 16 lid 8 Richtlijn energiebelastingen. 
1629.  Het communautaire beleid inzake afgewerkte olie dateert uit de de ’70-er jaren van de 20e eeuw 

en strekt ertoe de schadelijke milieueffecten van ervan te voorkomen. 
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toegekend als dat bijvoorbeeld uit milieuoverwegingen wenselijk is. Dit geldt niet 
meer voor afgewerkte olie. De gunstiger fiscale behandeling houdt een bevoordeling 
in van afgewerkte olie ten opzichte van alternatieve rechtstreeks concurrerende ener-
gieproducten. Het is verplicht afgewerkte olie in te zamelen en in een gecontroleerde 
installatie te verwerken met inachtneming van de in de communautaire wetgeving 
vastgestelde emissiegrenzen, zodat die inzameling niet meer behoeft te worden ge-
stimuleerd1630. Gebleken is dat de accijnsvrijstelling de inzameling niet bevordert, 
maar de vrijstelling ten voordele van de twee algemene verwerkingsmethoden 
werkt1631. Afgewerkte olie wordt met de accijnsvrijstelling steeds aantrekkelijker als 
voordelig alternatief voor andere energieproducten. Overigens vallen de meeste toe-
passingen waarbij afgewerkte olie als brandstof wordt gebruikt, zoals in cementovens, 
kalkfabrieken, ijzer- en staalfabrieken, mijnen, buiten de reikwijdte van de Richtlijn 
energiebelastingen. 

4.9.10.8 Kleine elektriciteitsproducenten 

De lidstaten kunnen kleine elektriciteitsproducenten vrijstelling verlenen, mits zij 
accijns heffen van de voor de productie van die elektriciteit gebruikte energieproduc-
ten1632. Nederland heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt voor de elektriciteit 
die in kleinere generatoren wordt opgewekt, die niet belast wordt omdat dat is uitvoe-
ringstechnisch vrijwel onmogelijk is. Veelal worden minerale oliën als grondstof ge-
bruikt voor de opwekking van elektriciteit met behulp van (kleinere) generatoren. 
Deze voor die opwekking gebruikte brandstoffen dienen dan wel in de heffing te wor-
den betrokken1633.  

4.9.10.9 Belastingvermindering bij minimumdruk op bedrijfsniveau 

Op voorwaarde dat de voorgeschreven minimumtarieven gemiddeld voor elk bedrijf 
worden toegepast, kunnen de lidstaten in de navolgende gevallen belastingverminde-
ringen toepassen op het verbruik van energieproducten die worden gebruikt voor 
verwarming en voor stationaire en mobiele werktuigen1634 en op elektriciteit1635: 
1. ten voordele van energie-intensieve bedrijven; 
2. indien overeenkomsten zijn aangegaan met ondernemingen of ondernemers-

verenigingen, of indien regelingen inzake verhandelbare vergunningen of gelijk-
waardige regelingen worden toegepast, voor zover deze leiden tot de verwezenlij-
king van milieubeschermingsdoelstellingen of verbeteringen in energie-efficiëntie. 

 

 
1630.  EC, Thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling, COM(2005) 666 van 21 decem-

ber 2005. 
1631.  COM(1999) 752 van 10 januari 2000. COM(2003) 250 van 11 juli 2003. 
1632.  Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen 
1633.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 207, nr. 3, blz. 24. 
1634.  Als bedoeld in artikel 8 lid 2 onderdeel b en onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. 
1635.  Artikel 17 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
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Ad 1. Onder het begrip energie-intensief bedrijf wordt verstaan: een bedrijf, een zake-
lijke eenheid die zelfstandig, ongeacht op welke plaats, leveringen van goederen en 
diensten verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die economische activi-
teiten1636, waar de aankoop van energieproducten en elektriciteit ten minste 3,0% van 
de productiewaarde uitmaakt, of de verschuldigde nationale energiebelasting ten 
minste 0,5% van de toegevoegde waarde bedraagt. Binnen deze definitie kunnen de 
lidstaten meer restrictieve concepten toepassen, waaronder definities van omzet-
waarde, proces en sector.  

Onder het begrip kosten van de aankoop van energieproducten en elektriciteit 
wordt verstaan: de feitelijke kosten van de door het bedrijf aangekochte of gegene-
reerde energie. Hieronder vallen alleen de kosten van elektriciteit, verwarming en de 
energieproducten die worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden of voor stationai-
re of mobiele werktuigen1637. De kosten omvatten alle belastingen, uitgezonderd ver-
rekenbare BTW1638. 

Onder het begrip productiewaarde wordt verstaan: de omzet inclusief rechtstreeks 
aan de prijs van het product gekoppelde subsidies, vermeerderd of verminderd met de 
veranderingen in voorraden gereed product, onderhanden werk en goederen en dien-
sten, ingekocht voor wederverkoop, en verminderd met de aankoop van goederen en 
diensten voor wederverkoop1639. 

Onder toegevoegde waarde wordt verstaan de totale aan BTW onderworpen omzet 
inclusief uitvoer, verminderd met de totale aan BTW onderworpen inkoop inclusief 
invoer1640. 

De lidstaten die ultimo 2003 nationale energiebelastingstelsels bezitten waarbij 
energie-intensieve bedrijven worden gedefinieerd aan de hand van andere criteria dan 
de energiekosten in vergelijking met de productiewaarde en de verschuldigde 
nationale energiebelasting in vergelijking met de toegevoegde waarde, wordt een 
overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2007 toegestaan om zich aan te passen aan de 
definitie van energie-intensief bedrijf1641. 

Ad 2. Ondernemingen die met de overheid convenanten sluiten met het oog op be-
vordering van duurzame ontwikkeling en verbetering van energie-efficiëntie verdie-
nen een specifieke behandeling (convenantenregeling)1642. 

In afwijking van het gebod dat de tarieven die de lidstaten op energieproducten en 
elektriciteit1643 toepassen niet lager mogen zijn dan de bij de Richtlijn energiebelastin-
gen voorgeschreven minimumtarieven1644, kunnen de lidstaten een verlaagd tarief of 
het nihiltarief toepassen op energieproducten en elektriciteit die worden gebruikt 

 
1636.  Als bedoeld in artikel 11 Richtlijn energiebelastingen. 
1637.  Als bedoeld in artikel 8 lid 2 onderdeel b en onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. 
1638.  Artikel 17 lid 1 derde, vierde en vijfde volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1639.  Artikel 17 lid 1 zesde volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1640.  Artikel 17 lid 1 zevende volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1641.  Artikel 17 lid 1 slotzin Richtlijn energiebelastingen. 
1642.  Negenentwintigste overweging considerans Richtlijn energiebelastingen. Artikel 17 lid 1 onder-

deel b Richtlijn energiebelastingen. 
1643.  Als bedoeld in artikel 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1644.  Als bedoeld in artikel 4 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
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door energie-intensieve bedrijven1645. In afwijking van hetzelfde gebod kunnen de 
lidstaten een tot 50% van de minimumtarieven verlaagd tarief toepassen op energie-
producten en elektriciteit die worden gebruikt door bedrijven, zijnde zakelijke eenhe-
den die zelfstandig, ongeacht op welke plaats, leveringen van goederen en diensten 
verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die economische activiteiten1646, 
die niet energie-intensief zijn1647. 

Bedrijven die van deze mogelijkheden gebruik maken, gaan overeenkomsten, rege-
lingen inzake verhandelbare vergunningen, gelijkwaardige regelingen of convenanten 
met de overheid aan. De overeenkomsten, regelingen inzake verhandelbare vergun-
ningen, gelijkwaardige regelingen of convenanten moeten bijdragen tot de verwezen-
lijking van milieubeschermingsdoelstellingen of een grotere energie-efficiëntie die 
grosso modo gelijkwaardig zijn aan wat zou zijn bereikt indien de communautaire 
minimumbelastingniveaus gehanteerd waren1648. 

4.9.10.10 Vrijstellingen en verminderingen uit specifieke beleidsoverwegingen 

De Raad kan op voorstel van de EC met eenparigheid van stemmen besluiten dat een 
lidstaat uit specifieke beleidsoverwegingen wordt gemachtigd verdere vrijstellingen of 
verlagingen in te voeren. Een lidstaat die een dergelijke maatregel wenst in te voeren, 
stelt de EC daarvan in kennis en verstrekt haar tevens alle relevante en benodigde 
gegevens. De EC onderzoekt het verzoek met inachtneming van, onder andere, de 
goede werking van de interne markt, de noodzaak eerlijke mededinging te verzekeren 
en het communautair gezondheids-, milieu-, energie- en vervoersbeleid. Binnen drie 
maanden nadat de EC alle relevante en benodigde gegevens heeft ontvangen dient zij 
een voorstel in voor een beschikking waarbij de Raad de lidstaat in kwestie tot het 
nemen van een dergelijke maatregel machtigt of deelt zij de Raad de redenen mee 
waarom zij een dergelijke beschikking niet heeft voorgesteld1649. Een machtiging 
wordt voor ten hoogste zes jaar verleend, met de mogelijkheid tot verlenging volgens 
de vorengenoemde reguliere verzoek procedure1650. Op deze derogatieregeling rusten 
talrijke specifieke vrijstellingen in de lidstaten.  

Indien de EC van oordeel is dat de vrijstellingen of verminderingen niet langer aan-
vaardbaar zijn, met name uit het oogpunt van eerlijke mededinging, verstoring van de 
werking van de interne markt, of het communautaire gezondheids-, milieu-, energie- 
en vervoersbeleid, dient zij bij de Raad passende voorstellen in. De Raad moet daar-
over unaniem besluiten1651. 

 
1645.  Artikel 17 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1646.  Als bedoeld in artikel 11 Richtlijn energiebelastingen. 
1647.  Artikel 17 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1648.  Artikel 17 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
1649.  Artikel 19 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
1650.  Artikel 19 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1651.  Artikel 19 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
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4.9.10.11 Verplichte vrijstellingen 

De Europese regelgeving en internationale verdragen verzetten zich tegen accijnshef-
fing van het internationale vliegverkeer. De gemeenschapswetgever heeft voor de EB 
enkele verplichte vrijstellingen op communautair niveau willen vastleggen, zij het dat 
deze daarvoor geen ratio’s aandraagt. Volgens het HvJ EG in het arrest-JAN DE NUL 
(2007) is met de verplichte vrijstelling voor minerale oliën die worden gebruikt als 
brandstof voor de vaart op de communautaire wateren beoogd het intracommunau-
taire handelsverkeer te vergemakkelijken, met name het goederenverkeer en het vrij 
verrichten van diensten die op die wateren kunnen plaatsvinden. Met deze vrijstellin-
gen heeft de communautaire wetgever op een aantal punten meer gelijkheid willen 
brengen in de fiscale behandeling van vervoers- en andere dienstverlenende onder-
nemingen die van de communautaire waterwegen gebruikmaken1652.  

Hoewel vereist is, dat energieproducten die als motorbrandstof worden gebruikt, 
onderworpen zijn aan het communautaire minimumtarief1653, is vanwege bestaande 
internationale verplichtingen, zoals die van het Verdrag van Chicago inzake de inter-
nationale burgerluchtvaart van 7 december 1944 en de bilaterale luchtvaartovereen-
komsten tussen staten1654, en vanwege het behoud van concurrentieposities van het 
communautaire bedrijfsleven een vrijstelling voorgeschreven voor energieproducten 
die als brandstof worden gebruikt in de commerciële luchtvaart, althans de niet-
recreatieve luchtvaart1655. Met de verplichting om energieproducten voor dit doel vrij 
te stellen, welke vrijstelling door de Raad aan het oorspronkelijke EC-voorstel voor de 
Structuurrichtlijn minerale oliën (1992) was toegevoegd, was niet bedoeld om de 
lidstaten een minder ruime verplichting op te leggen dan door de EC was voorge-
steld1656. De Raad kan zeer wel door het Verdrag van Chicago zijn beïnvloed toen hij de 
verplichte vrijstelling voor brandstoffen voor de luchtvaart opnam. Hij besloot even-
wel de vrijstelling gelijkelijk voor zowel de internationale als de nationale commer-
ciële luchtvaart toe te passen, maar stond de lidstaten uitdrukkelijk toe, de vrijstelling 
voor brandstof voor luchtvaart te beperken tot bepaalde leveringen van reactiemotor-
brandstof1657. Uit het feit dat de Raad deze vrijstelling heeft ingevoerd, kan a contrario 

 
1652.  HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 

14 januari 2006, r.o. 24-25. 
1653. Artikel 2 Richtlijn lid 4 energiebelastingen. 
1654.  Convention on International Civil Aviation, Stb. 1947, H 165. Recueil des traités des Nations unies, 

deel 15, blz. 295. 
1655.  Andere luchtvaart dan particuliere plezierluchtvaart. Onder particuliere plezierluchtvaart wordt 

verstaan: het gebruik van een luchtvaartuig door de eigenaar daarvan of door de natuurlijke of 
rechtspersoon die het gebruik daarvan geniet door huur of anderszins, voor andere dan commer-
ciële doeleinden en met name voor andere doeleinden dan voor het vervoer van personen of goe-
deren of voor het verrichten van diensten onder bezwarende titel, dan wel ten behoeve van over-
heidsinstanties. Artikel 14 lid 1 onderdeel b Richtlijn energiebelastingen. 

1656. Artikel 8 lid 1 van het voorstel van de EC voor een richtlijn van de Raadbetreffende de harmo-
nisatie van de structuren van de accijnzen op minerale oliën (PB 1990, C 322, blz. 18) noemde bij 
de omschrijving van de verplichting van de lidstaten om de betrokken producten vrij te stellen, 
niet uitdrukkelijk de daarin bedoelde accijnzen. 

1657.  GN-code 2710 19 21. Artikel 14 lid 1 derde volzin Richtlijn energiebelastingen. 
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worden afgeleid, dat geen andere vrijstelling werd voorzien1658. Deze vrijstelling kan 
worden beperkt tot reactiemotorbrandstof voor de voortstuwing van luchtvaartui-
gen1659 en tot het internationale en het intracommunautaire vervoer. Slechts ter zake 
van nationale vluchten is een accijnsheffing zonder meer mogelijk1660. Nederland heeft, 
zoals gezegd, gebruik gemaakt van die mogelijkheid en sinds 1 januari 2005 wordt de 
vliegtuigbrandstof die wordt gebruikt voor binnenlandse vluchten belast met accijns. 
De accijnsrichtlijnen bieden overigens ook de mogelijkheid om ter zake van vluchten 
tussen twee lidstaten accijns over de brandstof te heffen indien beide lidstaten in een 
bilateraal verdrag dit overeenkomen. Voor zover bekend zijn dergelijke verdragen 
binnen de EU niet tot stand gekomen. 

Voorts zijn verplicht vrijgesteld1661: 
1. energieproducten ten behoeve van de koopvaardij en visserij op communautaire 

wateren; alsmede 
2. elektriciteit die aan boord van een vaartuig is opgewekt1662. 
 
Bestaande internationale verplichtingen en het behoud van de concurrentieposities in 
de zeescheepvaart en zeevisserij maken het noodzakelijk de vrijstelling ten behoeve 
van de niet-recreatieve zeescheepvaart te laten voortbestaan.  

Deze vrijstellingen voor de lucht- en zeevaart mogen de lidstaten beperken tot het 
internationale en het intracommunautaire vervoer. Lidstaten die met elkaar bilaterale 
overeenkomsten hebben gesloten, kunnen de vrijstellingen opschorten. In dergelijke 

 
1658. Voor dit standpunt kan ook steun worden gevonden in artikel 19 van de Richtlijn energiebelas-

tingen en de voorganger van dit artikel, artikel 8 lid 4 Structuurrichtlijn minerale oliën. Het bevat 
een algemene bepaling, volgens welke de Raad de lidstaten kan toestaan verdere vrijstellingen in 
te voeren. Zie recent beschikking 96/418/EG van de Raad van 27 juni 1996 waarbij aan een lidstaat 
toestemming wordt verleend, overeenkomstig artikel 19 Richtlijn energiebelastingen, om ver-
laagde accijnstarieven of vrijstellingen van accijnzen te blijven toepassen op bepaalde energie-
producten die voor bijzondere doeleinden worden gebruikt (PB L 172, blz. 22). 

1659.  Brandstof met de GN-code 2710 19 21. Artikel 14 lid 1 derde volzin Richtlijn energiebelastingen. 
Artikel 66 lid 1 onderdeel b Wa. 

1660.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 667, nr. 2, blz. 4. 
1661.  Artikel 14 lid 1 onderdeel c en slotzin Richtlijn energiebelastingen. Energieproducten voor gebruik 

aan boord van particuliere pleziervaartuigen zijn gewoon belast. Onder particuliere plezier-
vaartuigen worden verstaan: vaartuigen die worden gebruikt door de eigenaar daarvan of door de 
natuurlijke of rechtspersoon die het gebruik daarvan geniet door huur of anderszins, voor andere 
dan commerciële doeleinden en met name voor andere doeleinden dan voor het vervoer van per-
sonen of goederen of voor het verrichten van diensten onder bezwarende titel, dan wel ten be-
hoeve van overheidsinstanties. 

1662.  Artikel 14 lid 1 onderdeel c en slotzin Richtlijn energiebelastingen. Energieproducten voor gebruik 
aan boord van particuliere pleziervaartuigen zijn gewoon belast. Onder particuliere pleziervaar-
tuigen worden verstaan: vaartuigen die worden gebruikt door de eigenaar daarvan of door de na-
tuurlijke of rechtspersoon die het gebruik daarvan geniet door huur of anderszins, voor andere 
dan commerciële doeleinden en met name voor andere doeleinden dan voor het vervoer van per-
sonen of goederen of voor het verrichten van diensten onder bezwarende titel, dan wel ten be-
hoeve van overheidsinstanties. 
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gevallen kunnen de lidstaten een lager belastingniveau dan het in deze richtlijn vast-
gestelde minimumniveau toepassen1663. 

De DEUTSCHE SEE-BESTATTUNGS-GENOSSENSCHAFT EG verzorgt teraardebestellingen op 
volle zee. Zij deed een beroep op de accijnsvrijstelling voor minerale oliën voor de 
handelszeescheepvaart met het argument dat haar schepen niet vallen onder het 
begrip particuliere pleziervaartuigen, omdat zij worden gebruikt voor handelsdoel-
einden, namelijk het vervoer van passagiers en het verrichten van diensten onder 
bezwarende titel. De vrijstelling werd DEUTSCHE SEE geweigerd door het Hauptzollamt 
Kiel, dat begrafenissen kennelijk als pleziertrips beschouwt. In het DEUTSCHE SEE-arrest 
(2004) overweegt het HvJ EG dat energieproducten die worden geleverd voor verbruik 
als brandstof voor de vaart op communautaire wateren (met inbegrip van visserij) zijn 
vrijgesteld van accijns, en dat hierop slechts in één uitzondering bestaat, die inhoudt, 
dat de vrijstelling niet geldt voor energieproducten voor verbruik aan boord van parti-
culiere pleziervaartuigen. Het begrip particuliere pleziervaartuigen is gedefinieerd als 
vaartuigen die voor andere dan handelsdoeleinden worden gebruikt1664. Hieruit leidt het 
HvJ EG af, dat alle zeescheepvaart voor handelsdoeleinden, dus niet alleen het vervoer 
van personen of goederen, maar ook het verrichten van diensten onder bezwarende 
titel, zoals begrafenisdiensten op zee en de diensten van een hopperzuiger die zich 
zelfstandig kan verplaatsen, binnen de werkingssfeer van de vrijstelling vallen. De 
accijnsvrijstelling maakt geen onderscheid naar het doel van de betrokken handels-
scheepvaart. De verstoringen van de mededinging die de bepalingen van de richtlijn 
beogen te voorkomen, kunnen immers optreden ongeacht het soort handelsscheep-
vaart. Verder overweegt het HvJ EG dat als de gemeenschapswetgever, naast de 
scheepvaart met particuliere pleziervaartuigen, bepaalde soorten scheepvaart met een 
handelskarakter van de betrokken vrijstelling had willen uitsluiten, hij een dergelijke 
beperking van deze vrijstelling expliciet in de richtlijn had moeten opnemen. De for-
mulering tussen haakjes met inbegrip van visserij moet, aldus het HvJ EG, slechts wor-
den opgevat als een specificatie van de doelstelling van de voor de handelsscheepvaart 
voorziene vrijstelling. Ten slotte beslist het HvJ EG, dat, nu niet wordt betwist dat de 
door DEUTSCHE SEE verrichte scheepvaartactiviteiten dienstverrichtingen onder bezwa-
rende titel vormen, wegens het commerciële karakter ervan deze begrafenisscheep-
vaart niet onder de uitzondering voor particuliere pleziervaartuigen valt, zodat zij 
door de vrijstelling is gedekt1665. De hopperzuiger van JAN DE NUL heeft een aandrijfsys-
teem waarmee die zich zelfstandig kan verplaatsen, beschikt daarmee dus over de 
nodige technische mogelijkheden om te varen op de communautaire wateren en aldus 
om baggerdiensten op die wateren te kunnen verrichten, zodat het verbruik van ener-
gieproducten voor de vaart van de hopperzuiger verplicht is vrijgesteld1666. Het HvJ EG 

 
1663.  Artikel 14 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1664.  Artikel 8 lid 1 onderdeel c Structuurrichtlijn minerale oliën, thans: artikel 14 lid 1 onderdeel c 

Richtlijn energiebelastingen.  
1665. HvJ EG 1 april 2004, nr. C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzollamt 

Kiel (teraardebestelling op volle zee), Jur. 2004, blz. I-3537. 
1666.  HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 

14 januari 2006, r.o. 38-39. 
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laat in het arrest-JAN DE NUL (2007) bij de afbakening tussen communautaire wateren 
en (nationale) binnenwateren de communautair werkende verplichte vrijstelling voor 
de vaart op communautaire wateren in het communautaire belang van gelijke concur-
rentievoorwaarden voor de bedrijvigheid in de zeehandelsscheepvaart en de zeeha-
vens kennelijk prevaleren boven de diversiteit aan nationale belangen van de lidstaten 
om facultatief vrijstelling te verlenen voor de vaart op de binnenwateren. De verplich-
te vrijstelling1667 gaat voor op de facultatieve vrijstelling voor baggerwerken in bevaar-
bare waterlopen en in havens1668, omdat de bevoegdheid van de lidstaten om die facul-
tatieve vrijstelling te verlenen geen invloed kan hebben op de communautaire draag-
wijdte van de verplichte vrijstelling voor de communautaire wateren1669. De manoeu-
vres van een zelfstandig varende hopperzuiger tijdens het opbaggeren en storten van 
de specie, dat wil zeggen de verplaatsingen die inherent zijn aan de uitvoering van 
baggerwerkzaamheden worden gerangschikt onder het begrip vaart in de zin van de 
Richtlijn energiebelastingen1670. 

Ten slotte zijn verplicht vrijgesteld energieproducten en elektriciteit ten behoeve 
van de elektriciteitsproductie en elektriciteit ten behoeve van de instandhouding van 
het elektriciteitsproductievermogen1671. Deze verplichte inputvrijstelling omvat naast 
aardgas ook andere energieproducten ten behoeve van de elektriciteitsproductie. De 
lidstaten kunnen ervoor kiezen deze energieproducten uit milieubeleidsoverwegingen 
toch te belasten zonder de minimumtarieven in acht te nemen. De belastingdruk die 
dat oplevert wordt niet meegeteld bij de berekening van de minimale belastingdruk 
op elektriciteit1672. 

4.9.10.12 Verplichte vrijstellingen elektriciteitsproductie, lucht- en scheepvaart 

Naast de algemene bepalingen van de Accijnsrichtlijn verlenen de lidstaten voor de 
navolgende energieproducten vrijstelling van belasting, op voorwaarden die zij vast-
stellen met het doel een juiste en eenvoudige toepassing van deze vrijstelling te ver-
zekeren en fraude, ontwijking of misbruik te voorkomen1673: 
1. energieproducten en elektriciteit die worden gebruikt voor de productie van elek-

triciteit en elektriciteit die wordt gebruikt tot instandhouding van het vermogen 
elektriciteit te produceren (inputvrijstelling); 

2. energieproducten die worden geleverd voor gebruik als brandstof voor andere 
luchtvaart dan particuliere plezierluchtvaart; 

 
1667.  Artikel 14 lid 1 onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. 
1668.  Artikel 15 lid 1 onderdeel k Richtlijn energiebelastingen. 
1669.  HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 

14 januari 2006, r.o. 29. 
1670.  Artikel 14 lid 1 onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de 

Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 14 januari 2006, r.o. 40. 
1671.  Artikel 14 lid 1 aanhef en onderdeel a Richtlijn energiebelastingen. 
1672.  Als bedoeld in artikel 10 Richtlijn energiebelastingen. 
1673.  Artikel 14 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. Voorheen artikel 8 lid 1, onderdeel b Structuurricht-

lijn minerale oliën. HvJ EG 27 november 2003, nr. C-185/00, EC vs. Finland, Jur. 2003, blz. I-14189, 
r.o. 99-100. 
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3. energieproducten die worden geleverd voor gebruik als brandstof voor de vaart op 
communautaire wateren (met inbegrip van visserij) en niet voor gebruik aan 
boord van particuliere pleziervaartuigen, en aan boord van een vaartuig opgewek-
te elektriciteit. 

 
Ad 1. Deze zogenoemde inputvrijstelling omvat naast aardgas ook andere energiepro-
ducten ten behoeve van de elektriciteitsproductie. De lidstaten kunnen ervoor kiezen 
deze producten uit milieubeleidsoverwegingen niet vrij te stellen en aan belasting 
onderwerpen zonder inachtneming van de minimumtarieven. In dat geval wordt de 
op deze energieproducten geheven belasting niet in aanmerking genomen voor de 
inachtneming van het minimumtarief voor elektriciteit1674. 

Ad 2. Onder het begrip particuliere plezierluchtvaart wordt verstaan: het gebruik 
van een luchtvaartuig door de eigenaar daarvan of door de natuurlijke of rechtsper-
soon die het gebruik daarvan geniet door huur of anderszins, voor andere dan han-
delsdoeleinden en met name voor andere doeleinden dan voor het vervoer van perso-
nen of goederen of voor het verrichten van diensten onder bezwarende titel, dan wel 
ten behoeve van overheidsinstanties. De lidstaten kunnen deze vrijstelling beperken 
tot leveringen van reactiemotorbrandstof (GN-code 2710 19 21)1675. 

De particuliere plezierluchtvaart valt buiten de verplichte vrijstelling voor de be-
drijfsmatige luchtvaart en komt niet in aanmerking voor andere faciliteiten uit hoofde 
van de Structuurrichtlijn minerale oliën of de Richtlijn energiebelastingen. Tien lidsta-
ten (België, Denemarken, Frankrijk, Finland, Ierland, Italië, Malta, Portugal, het VK en 
Zweden) zijn echter door de Raad geautoriseerd omwille van specifieke beleidsover-
wegingen van de gemeenschappelijk gebaande regels af te wijken. Deze toestemmin-
gen zijn ter gelegenheid van de invoering van de Richtlijn energiebelastingen helaas 
niet vervallen maar juist gecodificeerd, in bijlage II en bijlage III van de Richtlijn ener-
giebelastingen. 

Om samenhang te brengen in het communautaire vervoers-, milieu- en belasting-
beleid, heeft de EC al in 1996 voorgesteld om deze derogaties te doen vervallen en in 
2000 aanzetten gegeven deze met de inwerkingtreding van de Richtlijn energiebelas-
tingen te beëindigen1676. De EC wijzigt haar standpunt niet; deze derogaties creëren 
immers verstoringen in de interne markt, geven geen goede weergave van de negatie-
ve externe kosten van transport en zijn in tegenspraak met de keuzes van de Raad die 
bij de vaststelling van de Richtlijn energiebelastingen zijn gemaakt. Het vervallen van 
de derogatie stuit bij de tien lidstaten op bezwaren: hoge administratieve lasten voor 
de sector (nieuwe infrastructuur om ervoor te zorgen dat belaste en vrijgestelde 
brandstof gescheiden worden verkocht) ter voorkoming van fraude (gebruik van 
brandstof voor zowel verwarmingsdoeleinden als voortbeweging), tanktoerisme en 
een negatief effect op de particuliere plezierluchtvaart. Dit zijn toch wel beneden-
maatse bezwaren. Belastingheffing geeft altijd enige administratieve lasten, heeft 
altijd een effect en grensoverschrijdend winkelen is van alle tijden en plaatsen. De 

 
1674.  Als bedoeld in artikel 10 Richtlijn energiebelastingen. 
1675.  Artikel 14 lid 1 tweede en derde volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1676.  COM(1996) 549 van 14 november 1996. COM(2000) 678 van 15 november 2000. 
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omstandigheid dat slechts tien van EU27 de uitzondering toepassen speelt het tank-
toerisme juist in de kaart in plaats van dergelijk gedrag op een binnenmarkt onnodig 
te maken. De brandstof die door de particuliere plezierluchtvaart wordt gebruikt, is 
sedert 1993 aan accijns onderworpen. De tien lidstaten hebben daarom voldoende tijd 
gehad om in te spelen op de zich ontwikkelende opvattingen omtrent de tarieven. De 
invoering van belastingheffing zou geen bijzondere problemen mogen opleveren, 
omdat kleine lichte vliegtuigen een andere brandstof gebruiken dan straal- of passa-
giersvliegtuigen. Derogaties hebben tot doel moeilijkheden die zich in het begin bij de 
tenuitvoerlegging van nieuwe wetgeving voordoen, het hoofd te bieden en als eigen-
schap in de tijd beperkt te zijn. Deze uitzonderingen zijn onvoldoende gemotiveerd en 
de instandhouding ervan is in strijd met het internemarktbeginsel.  

Ad 3. Onder het begrip particuliere pleziervaartuigen wordt verstaan: vaartuigen 
die worden gebruikt door de eigenaar daarvan of door de natuurlijke of rechtspersoon 
die het gebruik daarvan geniet door huur of anderszins, voor andere dan handelsdoel-
einden en met name voor andere doeleinden dan voor het vervoer van personen of 
goederen of voor het verrichten van diensten onder bezwarende titel, dan wel ten 
behoeve van overheidsinstanties1677. 

Van oudsher kunnen de lidstaten deze vrijstelling ook van toepassing verklaren op 
de vaart op binnenwateren. De particuliere pleziervaart is evenwel uitdrukkelijk uit-
gesloten van de vrijstelling. Zes lidstaten (België, Frankrijk, Finland, Ierland, Malta en 
het VK) zijn gemachtigd om uit specifieke beleidsoverwegingen een belastingverla-
ging of -vrijstelling te verlenen voor brandstof voor de particuliere pleziervaart. Met 
haar evaluatie van de derogaties (2000) heeft de EC de aanzet gegeven tot de geleide-
lijke beëindiging van vijf van deze derogaties. De bovenstaande argumentatie tegen 
faciliëring van de particuliere plezierluchtvaart is naar analogie van toepassing op de 
particuliere pleziervaart. Het fraudegevaar bestaat in alle sectoren wanneer een enkele 
persoon één soort brandstof gebruikt voor uiteenlopende doeleinden waarvoor een 
verschillend accijnstarief geldt, zoals in de bouw en de land- en tuinbouw. Stekelig, 
maar terecht merkt de EC op dat de ervaringen van 21 lidstaten die op dit gebied niet 
van derogatie gebruik hebben gemaakt, zeer nuttig kan zijn. 

Ad 2 en 3. De lidstaten kunnen deze vrijstellingen beperken tot het internationale 
en het intracommunautaire vervoer. Daarnaast kan een lidstaat die met een andere 
lidstaat een bilaterale overeenkomst heeft gesloten, de vrijstellingen opschorten. In 
dergelijke gevallen kunnen de lidstaten een lager belastingniveau dan het in deze 
richtlijn vastgestelde minimumniveau toepassen1678. 

Bestaande internationale verplichtingen en het behoud van de concurrentieposities 
van het communautaire bedrijfsleven maken het noodzakelijk de faciliteiten ten be-
hoeve van de niet-recreatieve luchtvaart en -zeescheepvaart te laten voorbestaan. 
Niettemin hebben de lidstaten zelf de mogelijkheid om deze te beperken1679. 

 
1677.  Artikel 14 lid 1 slotzin Richtlijn energiebelastingen. 
1678.  Artikel 14 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1679.  Overweging 23 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
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4.9.10.13 Raffinaderijvrijstelling 

Het verbruik van energieproducten binnen een bedrijf dat energieproducten produ-
ceert, vormt geen belastbaar feit, indien dat verbruik bestaat uit binnen het bedrijf 
geproduceerde energieproducten (raffinaderijvrijstelling)1680.  

Het verbruik van energieproducten als brandstof voor het vervaardigen van ener-
gieproducten moet blijken uit de administratie. Van dit verbruik moet opgave worden 
gedaan bij de accijnsaangifte1681. 

Als verbruik als brandstof voor het vervaardigen van minerale oliën wordt aange-
merkt het verbruik voor de energielevering aan bijeenbehorende productie-instal-
laties waar, anders dan door vermenging, ten minste 30% van de vervaardigde produc-
ten minerale oliën zijn. De inspecteur bepaalt na overleg met de vergunninghouder 
welke productie-eenheden tot een productielocatie kunnen worden gerekend. De als 
brandstof voor de energielevering ingezette minerale oliën kunnen bij voorrang wor-
den toegerekend aan de energieafname van de bijeenbehorende productie-installaties. 
Voor die toerekening wordt uitgegaan van een energiebalans per maand per produc-
tielocatie. Een productielocatie kan zowel de afdeling minerale oliën als de petroche-
mische afdeling omvatten. Op basis van in overleg met de inspecteur te bepalen ener-
gie-equivalenten wordt een energiebalans opgesteld1682. In de energiebalans worden 
opgenomen de binnen de productielocatie opgewekte hoeveelheid energie en de hoe-
veelheid en de soort van de daartoe aangewende brandstoffen, alsmede de hoeveel-
heid afgegeven energie en alle productie-eenheden waaraan de energie is afgegeven, 
onderscheiden in die waarin in enigszins betekenende mate minerale oliën worden 
vervaardigd en andere productie-eenheden1683. 

De periode waarover moet worden beoordeeld of ten minste 30% van de in een bij-
eenbehorende productie-installatie vervaardigde producten bestaat uit minerale oliën, 
is het tijdvak waarover de accijns op aangifte moet worden voldaan. De opgave van de 
hoeveelheid als brandstof verbruikte minerale oliën moet plaatsvinden bij de aangifte 
van de in een tijdvak verschuldigde accijns. Om te kunnen vaststellen of deze hoeveel-
heid minerale oliën terecht niet wordt aangemerkt als uitslag, wordt het aangiftetijd-
vak genomen voor de beoordeling van het 30%-criterium1684. 

Vrijgesteld zijn ook minerale oliën die worden gebruikt voor de verwarming van 
opslagtanks waarin grondstoffen worden opgeslagen ten behoeve van de vervaardi-
ging van minerale oliën. Deze uitzondering geldt nadrukkelijk niet voor minerale oliën 
die worden gebruikt voor de verwarming van opslagtanks waarin de vervaardigde 
minerale oliën worden opgeslagen, tenzij deze minerale oliën op zich weer dienen als 
grondstof voor de vervaardiging van andere minerale oliën. Ook geldt de uitzondering 
niet voor minerale oliën die binnen het belastingentrepot worden gebruikt voor de 

 
1680.  Artikel 21 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2 lid 2 en lid 4 Wa. Kamerstukken II 1992-

1993, 22 697, nr. 6, blz. 27. 
1681.  Artikel 6c lid 1 en lid 6 UB Accijns. 
1682.  Artikel 6c lid 2, lid 3 en lid 4 UB Accijns. Artikel 3b lid 1 en lid 2 UR Accijns. 
1683.  Artikel 6c lid 5 UB Accijns. 
1684.  Besluit van de staatssecretaris van 5 september 2003, CPP2003/2055M. 
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verwarming van gebouwen en werkplaatsen, of als motorbrandstof voor voertuigen 
op het terrein van het belastingentrepot1685. 

4.9.10.14 Opwekking elektriciteit 

Voor energieproducten die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit geldt 
een vrijstelling1686. Daartoe voorzien de Richtlijn energiebelastingen, de Wa en de 
Wbm door middel van een teruggaafregeling in een vrijstelling van accijns voor de 
relevante minerale oliën die worden ingezet voor de productie van elektriciteit: half-
zware olie, gasolie en zware stookolie1687. Ingevolge de systematiek van de Wa strekt 
een vrijstelling van accijns voor – in dit geval fossiele – minerale oliën zich eveneens 
uit tot biobrandstoffen en andere plantaardige oliën, ook al worden deze niet expressis 
verbis genoemd. Brandstoffen waarvoor in de Wa geen tarief is vastgesteld, zoals 
bijvoorbeeld biobrandstoffen en andere plantaardige oliën, worden, wanneer deze als 
motor- of als verwarmingsbrandstof worden gebruikt, belast overeenkomstig de ge-
lijkwaardige brandstof waarvoor wel een tarief is vastgesteld. Indien voor die gelijk-
waardige brandstof een vrijstelling van toepassing is, is deze vrijstelling daardoor ook 
van toepassing op de biobrandstof. Indien voor de opwekking een gelijkwaardige 
biobrandstof wordt gebruikt, is deze dus eveneens vrijgesteld van accijns. 

Teruggaaf van accijns wordt op verzoek verleend aan de elektriciteitsproducent, dat 
wil zeggen degene die de halfzware olie, gasolie en zware stookolie heeft gebruikt 
voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een vermogen van ten min-
ste 20 MW, mits dit gebruik blijkt uit de administratie van de gebruiker1688. 

De ratio van deze vrijstelling is, dat het uiteindelijke energieproduct, in dit geval de 
opgewekte elektriciteit (de output), wordt belast en dat de energieproducten die wor-
den gebruikt voor de vervaardiging van de elektriciteit, doorgaans aangeduid als de 
opwekking daarvan (de input) moeten worden vrijgesteld. Gerelateerd hieraan is ook 
het beginsel dat geen vrijstelling wordt verleend voor de input ingeval de elektriciteit 
niet wordt belast1689. De Richtlijn energiebelastingen bepaalt immers ook, dat de 
lidstaten kleine producenten van elektriciteit mogen vrijstellen van energiebelasting 
op elektriciteit op voorwaarde dat dan het energieproduct dat is gebruikt voor de 
opwekking wordt belast1690. 

Voorts geldt de teruggaafregeling voor de accijnzen van aardgas, elektriciteit en ko-
len gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch 
rendement van minimaal 30% en met een vermogen van ten minste 60 kW1691. Deze 
rendementseis is gelijkgesteld aan een gemiddeld gebruik van maximaal 12 megajoule 
per opgewekt kilowattuur. De rendementseis strekt ertoe alleen installaties met een 

 
1685.  Paragraaf 13.11 LA. 
1686.  Artikel 14 lid 1 onderdeel a Richtlijn energiebelastingen. 
1687.  Als bedoeld in artikel 26 lid 3 onderscheidenlijk lid 4 en lid 5 Wa. 
1688.  Artikel 69a Wa. Artikel 23a UB Accijns. Artikel 35i UR Accijns. 
1689.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 207, nr. 3, blz. 24. 
1690.  Artikel 21 lid 5 tweede volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1691.  Artikel 64 Wbm. 
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enigszins serieuze elektriciteitsproductie in aanmerking te laten komen voor de te-
ruggaaf ter vermijding van oneigenlijk gebruik. Voorts wordt voor kolen vrijstelling 
verleend ter zake van de uitslag en de invoer van kolen die zodanig worden ingezet 
dat andere functies dan de brandstoffunctie aan de orde zijn. Bij andere functies kan 
gedacht worden aan de grondstoffunctie en de reductiefunctie. Ook is duaal gebruik 
van kolen vrijgesteld1692. 

4.9.10.15 Voortstuwing schepen en luchtvaartuigen 

Teruggaaf van accijns wordt verleend voor de levering van energieproducten waar-
voor aanspraak op een vrijstelling zou bestaan wegens gebruik voor de aandrijving 
van schepen, gebruik als scheepsbehoeften aan boord van schepen of gebruik voor de 
voortstuwing van luchtvaartuigen1693. 

De teruggaaf geschiedt aan degene die de levering heeft verricht1694. 
Voor luchtvaartuigen betreft het specifiek andere minerale oliën dan halfzware olie 

als bedoeld in GN-code 2710 19 21 (kerosine, reactiemotorbrandstof), als die olie is 
afgeleverd in de brandstoftanks van en is gebruikt voor de voortstuwing van lucht-
vaartuigen, andere dan plezierluchtvaartuigen1695. Geen teruggaaf wordt verleend voor 
minerale oliën die in Nederland in de brandstoftanks van luchtvaartuigen, niet zijnde 
militaire luchtvaartuigen1696, zijn afgeleverd en die worden gebruikt voor de voort-
stuwing van die luchtvaartuigen gedurende een binnenlandse vlucht. Onder binnen-
landse vlucht wordt verstaan een vlucht die begint en eindigt binnen Nederland zon-
der dat een luchthaven buiten Nederland wordt aangedaan1697. Hierbij gaat het voor-
namelijk om lichte olie (aviation gasoline) voor gebruik in kleinere propellervliegtui-
gen en LPG in de ballonvaart. Het karakter van de vluchten met deze luchtvaartuigen 
loopt uiteen. Voor deze brandstoffen geldt alleen de teruggaafregeling en geen 
vrijstelling zoals voor kerosine, omdat deze brandstoffen in tegenstelling tot kerosine 
veelvuldig wordt gebruikt voor pleziervluchten en binnenlandse vluchten, terwijl op 
het moment van levering van de brandstof daarover niet altijd duidelijkheid kan wor-
den verkregen. 

De teruggaaf houdt in, dat bij de uitslag uit het belastingentrepot de accijns volledig 
wordt geheven, maar dat degene op wiens naam het luchtvaartuig is geregistreerd 
deze accijns terug kan vragen als de brandstof is verbruikt voor andere doeleinden dan 
een pleziervlucht of binnenlandse vlucht. 

De teruggaaf wordt op verzoek verleend aan de gebruiker, degene op wiens naam 
het luchtvaartuig is geregistreerd in het register voor burgerluchtvaartuigen1698. Terug-
gaaf van accijns wordt verleend indien en voor zover wordt aangetoond dat de brand-

 
1692.  Artikel 44 Wbm. 
1693.  Artikel 14 lid 1 onderdeel b en onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. Artikel 66 Wa. 
1694.  Artikel 70 lid 1 onderdeel b en onderdeel c en lid 3 Wa. 
1695.  Artikel 71d lid 1 Wa. 
1696.  Artikel 18 lid 1 Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de 

communautaire regeling voor de belasting op energieproducten en elektriciteit, PB L 283. 
1697.  Artikel 71d lid 2 Wa. 
1698.  Artikel 71d lid 3 Wa. Artikel 3.3 lid 1 Wet luchtvaart. 
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stof is verbruikt voor een niet-binnenlandse vlucht of vlucht die een ander karakter 
heeft dan een pleziervlucht1699. 

4.9.11 Tabaksproducten 

4.9.11.1 Communautaire minimumtarieven en nationale werkelijke tarieven 

De lidstaten heffen naar de communautaire minimumtarieven tabaksaccijnzen ter 
zake van het verbruik van: (1) sigaretten, (2) sigaren en cigarillo’s, (3) rooktabak van 
fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (kerftabak ofwel shagtabak) en 
(4) andere soorten rooktabak1700.  

4.9.11.2 Sigaretten 

De lidstaten heffen van sigaretten ongeacht herkomst een accijns ad valorem, bere-
kend over de kleinhandelsprijs met inbegrip van de douanerechten1701, alsmede een 
fysieke accijns, berekend naar de hoeveelheid product. Het deel ad valorem is het pro-
portionele element; het deel naar de hoeveelheid het fysieke. Het proportionele en het 
fysieke moeten voor alle sigaretten hetzelfde zijn, dat wil zeggen tussen het fysieke 
element enerzijds en de som van het proportionele element plus de BTW anderzijds 
moet gelijke verhouding staan, opdat de kleinhandelsprijzen een juiste afspiegeling 
vormen van het verschil in verkoopprijzen af producent. Zo nodig kan voor de sigaret-
tenaccijns een minimumtarief worden vastgesteld, waarvan de bovengrens voor elke 
stap in verdere harmonisatie door de Raad wordt vastgesteld. Bij de vaststelling van 
het accijnstarief en de verdeling daarvan over het bestanddeel ad valorem en het fy-
sieke bestanddeel moet worden uitgegaan van de kleinhandelsprijs van sigaretten van 
de meest gevraagde prijsklasse1702. 

Onder de meest gevraagde prijsklasse wordt verstaan: de combinatie van de ver-
pakkingseenheid waarin en de kleinhandelsprijs waartegen in een kalenderjaar de 
meeste sigaretten of grammen rooktabak worden verkocht. Uitgangspunt voor de 
bepaling van de meest gevraagde prijsklasse is het aantal sigaretten of het aantal 
grammen rooktabak dat in een bepaalde prijsklasse, bestaande uit de combinatie van 
een verpakkingseenheid en de daarbij behorende kleinhandelsprijs, is verkocht. 

De sigarettenaccijns wordt geheven naar een tarief, bestaande uit het fysieke ele-
ment en het element ad valorem (zonder daarbij de BTW in aanmerking te nemen), 
dat tezamen bedraagt (1) ten minste 57% van de kleinhandelsprijs van de sigaretten 
die tot de meest gevraagde prijsklasse behoren, én (2) ten minste € 64 per 1.000 siga-

 
1699. Kamerstukken II 2002-2003, 28 608, nr. 5, blz. 15 Artikel 35 f en 35h UR Accijns. 
1700.  Artikel 2 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1701.  De lidstaten mogen de douanerechten buiten de heffingsgrondslag van het bestanddeel ad valo-

rem laten (artikel 16 lid 4 Structuurrichtlijn tabaksproducten); een bepaling die niet thuishoort in 
een interne markt. 

1702.  Artikel 8 Structuurrichtlijn tabaksproducten.  
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retten van de meest gevraagde prijsklasse1703. De lidstaten die een accijnstarief toepas-
sen van ten minste € 101 per 1.000 sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse, 
behoeven de 57%-limiet niet toe te passen. 

Griekenland en Spanje behoeven aan deze bepaling uiterlijk 1 januari 2008 te vol-
doen1704. Overeenkomstig het toetredingsverdrag mag Letland tot uiterlijk 1 januari 
2010 geleidelijk toegroeien naar het communautaire minimumtarief voor sigaretten. 
Portugal mag op in de ultraperifere gebieden van de Azoren en Madeira verbruikte 
sigaretten die worden vervaardigd door kleine ondernemers met een jaarlijkse pro-
ductie van ten hoogste 500 ton elk, een verlaagd tarief toepassen dat ten hoogste 50% 
lager mag zijn dan het communautair minimumtarief voor sigaretten1705. 

De ratio van het criterium van de meest gevraagde prijsklasse en de limieten van 
57% en € 64 is, dat de balans tussen het fysieke element enerzijds en anderzijds het 
proportionele element plus de BTW in alle lidstaten in evenwicht moet zijn. De ver-
houding dient een redelijke afspiegeling te zijn van de verschillen in afleveringsprijzen 
van producenten. Een zuiver fysieke accijns naar een vastgestelde hoeveelheid sigaret-
ten is in het voordeel van de duurdere tabaksproducten doordat daarmee prijsver-
schillen worden verkleind. Een accijns ad valorem heeft, vooral in combinatie met de 
BTW, het tegenovergestelde effect, namelijk vergroting van de prijsverschillen, die 
vele consumenten doen kiezen voor de goedkopere, doorgaans nog meer ongezonde 
en inferieure soorten. Gesteld dat zich een wijziging voordoet van de meest gevraagde 
prijsklasse voor sigaretten of shag, kan dat gevolgen hebben voor de omvang van de 
accijns. Gesteld dat de actuele accijnsdruk op een pakje van 25 stuks sigaretten over-
eenkomstig het Europese minimum 57% bedraagt, bedraagt de accijnsdruk op een 
pakje van 20 stuks sigaretten ongeveer, en afhankelijk van de prijs 45,6%. Als het pakje 
van 20 stuks de meest gevraagde prijsklasse wordt, moet de 57%-accijnsdruknorm 
worden toegepast op pakjes van 20 stuks. Dit brengt dan mee dat de sigarettenaccijns 
moet worden verhoogd. 

Voor het antwoord op de vraag welke sigaretten als meest gevraagde prijsklasse 
kan worden beschouwd, moet worden nagegaan welke sigaretten in welke aantallen 
in een bepaalde verpakkingseenheid en tegen een bepaalde kleinhandelsprijs worden 
verkocht. Het bedrag van de fysieke accijns van sigaretten is voor de eerste maal bere-
kend op basis van sigaretten van de prijsklasse die volgens de op 1 januari 1973 be-
kende gegevens het meest werd gevraagd1706. Anno 2006 wordt het grootste aantal 
sigaretten verkocht in pakjes van 20 stuks (€ 4 per pakje van 20 stuks = € 200 per 
1.000 stuks). De huidige accijnstarieven zijn gebaseerd op dit specifieke pakje sigaret-
ten. Er ontwikkelde zich al geruime tijd een trend naar verpakkingen van 20 stuks. 
Hetzelfde geldt voor rooktabak (shag). De gangbare hoeveelheid shag is het pakje van 
50 gram, maar ook deze maatstaf kan wijzigen. 

 
1703. Artikel 2 lid 1 Tariefrichtlijn sigaretten. 
1704.  Artikel 4 lid 2 van Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging van Richt-

lijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de 
accijns op tabaksfabrikaten betreft, PbEG L 46/26 van 16 februari 2002. 

1705.  Artikel 3 lid 2 Tariefrichtlijn sigaretten. 
1706.  Artikel 13 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
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Bij de vaststelling van dit minimumaccijnstarief wordt uitgegaan van de sigaretten 
die volgens de jaarlijks per 1 januari bekende gegevens tot de meest gevraagde prijs-
klasse behoren1707. De lidstaten mogen de balans tussen het accijnsbestanddeel ad 
valorem en het fysieke accijnsbestanddeel zelfs bepalen onder de conditie dat de ac-
cijns van het fysieke bestanddeel niet lager is dan 5%, en niet hoger dan 55% van de 
totale accijnsdruk, die resulteert uit de som van het fysieke element, het proportionele 
element en de BTW1708. Hieraan voldoen alle lidstaten met Griekenland als laagste met 
5% en Denemarken als hoogste met 54,60% (2006). Hoewel deze formule tot prijsstij-
gingen in een aantal lidstaten heeft geleid, heeft deze niet bijgedragen tot het ver-
dwijnen van de grote prijsverschillen tussen de lidstaten. Evenzeer bleven de zeer 
goedkope, inferieure sigaretten geproduceerd worden en verkocht. 

De kleinhandelsprijzen worden vrijelijk door de producenten en importeurs vast-
gesteld1709. De kleinhandelsprijs van sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse is in 
Letland met € 31,60 het laagst en in het VK met € 384,56 het hoogst (2006). Vervolgens 
worden de accijnstarieven op basis van de meest gevraagde prijsklasse door de fiscale 
autoriteiten vastgesteld. Deze zijn in Letland met € 15,60 het laagst en in het VK met 
€ 239,16 het hoogst (2006). Het is de tabakswinkelier niet toegestaan om zijn tabaks-
waren boven of onder de vastgestelde banderollenprijs te verkopen. De prijs voor de 
consument is steeds de prijs die op de banderolle staat vermeld. De lidstaten mogen 
evenwel ten aanzien van sigaretten die verkocht worden voor een prijs die lager ligt 
dan de verkoopprijs van de sigaretten uit de meest gevraagde prijsklasse een mini-
mumaccijnstarief toepassen, op voorwaarde dat deze accijns de accijns van sigaretten 
van de meest gevraagde prijsklasse niet overschrijdt1710. Van deze mogelijkheid heb-
ben 19 lidstaten gebruik gemaakt. Deze secundaire minimumtarieven zijn verhou-
dingsgewijs in Griekenland met € 52,325 (= 65% van € 80,50, de accijns van sigaretten 
van de meest gevraagde prijsklasse) het laagst en in Duitsland met € 138,89 (= 99,9% 
van € 138,90) het hoogst (2006). 

In Hongarije bijvoorbeeld bedraagt de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde 
prijsklasse sigaretten € 87,77 per 1.000 stuks. De totale accijns is vastgesteld op 
€ 51,15 waarmee voldaan is aan het vereiste dat deze ten minste 57% bedraagt van de 
kleinhandelsprijs. De omzetbelasting bedraagt € 14,63 (20/120 van € 87,77). De totale 
belasting (accijns en omzetbelasting) bedraagt derhalve € 65,78, zodat het fysieke deel 
(dat 50% dient te zijn van de totale belastingdruk) van de accijns € 32,89 zal bedragen 
en het proportionele deel van de accijns dientengevolge € 18,26 (€ 32,89 -/- € 14,63), 
zijnde 20,80% van de kleinhandelsprijs. Er is evenwicht tussen het fysieke element 
enerzijds en anderzijds het proportionele element en de BTW: € 32,89 = € 18,26 + 
€ 14,63. Het minimumaccijnsbedrag voor sigaretten die verkocht worden voor een 
prijs onder die van de sigaretten uit de meest gevraagde prijsklasse, is in Hongarije 
vastgesteld op 98,5% van de accijns van de meest gevraagde prijsklasse (€ 51,15), der-
halve € 50,39 per 1.000 stuks sigaretten. 

 
1707. Artikel 2 lid 3 Tariefrichtlijn sigaretten. Artikel 16 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1708. Artikel 16 lid 2 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1709.  Artikel 9 lid 1 tweede volzin Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1710.  Artikel 16 lid 5 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
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In Nederland bedraagt de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse si-
garetten met ingang van 1 april 2006 € 200 per 1.000 stuks (€ 4 per pakje van 20 
stuks). De totale accijns bedraagt dan € 114 teneinde te voldoen aan het vereiste dat 
deze ten minste 57% bedraagt van de kleinhandelsprijs. De omzetbelasting bedraagt 
€ 31,93 (19/119 van € 200). De totale belasting (accijns en omzetbelasting) bedraagt der-
halve € 145,93, zodat het fysieke deel (dat 50% dient te zijn van de totale belasting-
druk) van de accijns € 72,97 zal bedragen en het proportionele deel dientengevolge 
€ 41,04 (€ 72,97 -/- € 31,93), zijnde 20,52% van de kleinhandelsprijs. Er is evenwicht 
tussen het fysieke element enerzijds en anderzijds het proportionele element en de 
BTW: € 72,97 = € 31,93 + € 41,04. Het minimumaccijnsbedrag voor sigaretten die ver-
kocht worden voor een prijs onder die van de sigaretten uit de meest gevraagde prijs-
klasse, is in Nederland vastgesteld op 97% van de accijns van de meest gevraagde 
prijsklasse (€ 114), derhalve € 110,58 per 1.000 stuks sigaretten. 

Wanneer de kleinhandelsprijs van sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse in 
een lidstaat verandert, waardoor (1) het fysieke deel van de accijns hierdoor minder 
dan 5% of meer dan 55% van de totale belastingdruk (accijns en BTW) gaat bedragen, 
dan wel (2) het accijnstarief daalt onder het 57%-niveau, mag de betreffende lidstaat 
wachten met het aanpassen van het bedrag van de fysieke accijns respectievelijk het 
accijnstarief tot uiterlijk 1 januari van het tweede jaar dat volgt op het jaar waarin de 
prijsverandering is opgetreden1711. Bij verhoging van het BTW-tarief voor sigaretten, 
mag het accijnstarief worden verlaagd tot een bedrag dat, uitgedrukt als percentage 
van de kleinhandelsprijs, gelijk is aan de BTW-verhoging, eveneens uitgedrukt als 
percentage van de kleinhandelsprijs, zelfs als een dergelijke aanpassing ten gevolge 
heeft dat het accijnstarief daalt beneden de 57%-limiet. Deze daling moet dan wel 
worden gecorrigeerd uiterlijk op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op het jaar 
van de verlaging teneinde het op dit niveau te brengen1712. De ratio van tariefsaanpas-
sing bij wijziging van de kleinhandelsprijs is het fysieke element van de accijns zowel 
voor sigaretten als voor rooktabak in percenten van de totale belasting gelijk te hou-
den. 

Als de accijns of de BTW met betrekking tot sigaretten van de meest gevraagde 
prijsklasse wordt gewijzigd, wordt de accijns van het fysieke bestanddeel vastgesteld 
op basis van de nieuwe totale belasting (accijns en BTW) op die sigaretten1713. 

De tarieven en de structuur van de sigarettenaccijns worden tweejaarlijks geëvalu-
eerd op basis van een verslag en, in voorkomend geval, een voorstel van de EC1714. 

4.9.11.3 Sigaren en cigarillo’s, tabak van fijne snede en rooktabak 

De lidstaten heffen ongeacht herkomst accijnzen van (1) sigaren en cigarillo’s, (2) 
tabak van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (shag), en van (3) andere 
rooktabak1715. 

 
1711. Artikel 16 lid 2bis Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1712. Artikel 2bis Tariefrichtlijn sigaretten. 
1713. Artikel 16 lid 3 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1714. Artikel 4 Tariefrichtlijn sigaretten. 
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De accijnzen van sigaren en cigarillo’s, van tabak van fijne snede, bestemd voor het 
rollen van sigaretten (shagtabak) en van andere rooktabak worden naar keuze gehe-
ven1716: 
1. ad valorem met als maatstaf van heffing de door de producenten en importeurs 

vastgestelde kleinhandelsprijs; 
2. specifiek naar de hoeveelheid; of 
3. in een combinatie van een bestanddeel ad valorem en een fysiek bestanddeel. 
 
De Tariefrichtlijn tabaksproducten maakt naast een zuivere accijns ad valorem (1) en 
een zuivere fysieke accijns (2), een gemengde accijnsvariant mogelijk, maar die com-
binatie (3) moet de twee vormen van berekening bevatten, dat wil zeggen een ele-
ment ad valorem en een fysiek element. De Tariefrichtlijn tabaksproducten biedt geen 
mogelijkheid een gemengde accijnsvariant in te voeren waarbij de beide vormen van 
accijnsheffing, afhankelijk van een bepaalde prijsdrempel, alternatief worden toege-
past, waardoor zodoende de markt voor sigaren en cigarillo’s wordt opgesplitst in een 
deel waar een fysieke accijns geldt en een deel, met hogere prijzen, waar een accijns 
ad valorem geldt. 

Volgens het HvJ EG in het BRINKMANN II-arrest (2000) staat de tot 1 juni 1998 gel-
dende Duitse tabaksaccijnsheffing ad valorem van sigaren en cigarillo’s die niet lager 
mag zijn dan een minimumbedrag op gespannen voet met het communautaire hef-
fingsregime voor sigaren en cigarillo’s, omdat de Duitse combinatie neerkomt op een 
specifiek recht voor tabaksproducten die een bepaalde prijs niet overschrijden, en op 
een recht ad valorem voor tabaksproducten die die prijs wél overschrijden1717, welke 
combinatie de twee vormen van accijns ((1) en (2)) niet zoals voorgeschreven (3) 
cumulatief, maar alternatief op basis van een prijsdrempel toepast. Het begrip ad 
valorem kent geen minimum1718. Uit de bepalingen van de tabaksrichtlijnen volgt 
a contrario dat niet kan worden voorzien in een minimumaccijns, wanneer de richtlijn 
die optie niet expressis verbis toestaat. 

Intussen mag door een aanpassing van de Tariefrichtlijn tabaksproducten met in-
gang van 1 januari 1999 voor sigaren en cigarillo’s wel een minimumaccijnsbedrag 

 
1715.  Artikel 1 Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
1716.  Artikel 3 lid 1 eerste volzin Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
1717.  Het Finanzgericht concludeerde dat de gebruikte formule in feite de eerste twee opties van arti-

kel 3 lid 1 Tariefrichtlijn tabaksproducten combineert. De formule ‘5% van de kleinhandelsprijs en 
ten minste 3,1 Pfennig per stuk’ betekent dat de accijns van sigaren en cigarillo's met een klein-
handelsprijs van minder dan 62 Pfennig 3,1 Pfennig per stuk bedraagt, en dat zij voor de andere 
sigaren en cigarillo's met een hogere kleinhandelsprijs 5% van de kleinhandelsprijs bedraagt. De 
accijns ad valorem en de specifieke accijns kunnen derhalve alternatief worden geheven. Omdat 
de litigieuze bepaling is vastgesteld met het oog op de situatie op de Duitse markt voor sigaren en 
cigarillo's, waar bijna 90% van de verkopen plaatsvindt tegen een kleinhandelsprijs van minder 
dan 62 Pfennig, is de toepasselijke accijns in feite nagenoeg een accijns per stuk, terwijl de accijns 
ad valorem van marginale betekenis is. 

1718.  Artikel 3 lid 1 Tariefrichtlijn tabaksproducten. HvJ EG 15 juni 2000, nr. C-365/98, Brinkmann 
Tabakfabriken GmbH vs. Haupzollamt Bielefeld (cumulatief tarief sigaren en cigarillo's; Brink-
mann II), Jur. 2000, blz. I-04619, r.o. 26-29. 
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worden vastgesteld voor de gevallen waarin de accijns gemengd is of alleen 
ad valorem wordt geheven1719. Tot aan dat tijdstip golden al minimumtarieven voor de 
accijnzen van sigaretten en tabak voor het rollen van sigaretten. 

De totale accijns is ten minste gelijk aan de volgende percentages of mini-
mumbedragen voor1720: 
1. sigaren of cigarillo’s: 5% van de kleinhandelsprijs of € 11 per 1.000 stuks of per 

kilogram; 
2. tabak van fijne snede bestemd voor het rollen van sigaretten (shagtabak): 36% van 

de kleinhandelsprijs of € 32 per kilogram; 
3. andere rooktabak: 20% van de kleinhandelsprijs of € 20 per kilogram. 
 
De tarieven en bedragen gelden voor alle producten van de betrokken groep tabaks-
producten, zonder onderscheid binnen de groep naar kwaliteit, presentatie, oor-
sprong, gebruikte grondstoffen, kenmerken van de ondernemingen of enig ander 
criterium1721. 

De lidstaten kunnen een minimumaccijnstarief vaststellen voor de gevallen waarin 
de accijns van sigaren en cigarillo’s wordt geheven ad valorem of in een combinatie van 
een bestanddeel ad valorem en een fysiek bestanddeel. Van deze mogelijkheid hebben 
België, Frankrijk en Oostenrijk gebruik gemaakt1722. 

Duitsland en Denemarken passen de accijnzen van sigaren en cigarillo’s toe in een 
combinatie van een bestanddeel ad valorem en een fysiek bestanddeel, twaalf lidstaat 
met uitsluitend de heffing ad valorem variërend van 5% (België, Luxemburg, Neder-
land, Slovenië) tot 28,5% (Hongarije). Van de lidstaten die uitsluitend fysieke variant 
toepassen variëren de tarieven van € 11,01 (Litouwen) tot € 225,10 (VK). 

Van tabak van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (kerftabak ofwel 
shagtabak) wordt in zeven lidstaten uitsluitend accijns ad valorem geheven variërend 
van 36% (Luxemburg) tot 59% (Griekenland). Van de lidstaten die uitsluitend de fysie-
ke variant toepassen variëren de tarieven van € 27,37 (Tsjechië) tot € 165,74 (Ierland). 
Zeven lidstaten (België, Bulgarije, Duitsland, Finland, Hongarije, Nederland en Polen) 
heffen de accijns in een combinatie van een bestanddeel ad valorem en een fysiek 
bestanddeel. Vijf daarvan (België, Duitsland, Finland, Hongarije en Nederland) hebben 
van de mogelijkheid gebruik gemaakt ten aanzien van kerftabak die verkocht wordt 
beneden de verkoopprijs van kerftabak (shag) uit de meest gevraagde prijsklasse een 

 
1719.  De Tariefrichtlijn tabaksproducten is per 1 januari 1999 gewijzigd bij Richtlijn 1999/81/EG van de 

Raad van 29 juli 1999 tot wijziging van richtlijn 92/79/EEG betreffende de onderlinge aanpassing 
van de belastingen op sigaretten, richtlijn 92/80 en richtlijn 95/59/EG betreffende de belasting, 
andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten, PB nr. L 211 van 11 augustus 
1999, waarbij artikel 3 lid 1 van de Tariefrichtlijn tabaksproducten is aangevuld met de navolgen-
de volzin: De lidstaten mogen een minimumaccijnsbedrag vaststellen voor de gevallen waarin de 
accijns ad valorem of gemengd is. 

1720.  Artikel 3 lid 1 zesde en zevende volzin Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
1721.  Artikel 3 lid 2 Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
1722.  Artikel 3 lid 1 tweede volzin Tariefrichtlijn tabaksproducten. 



4.9   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

596 

minimumaccijnstarief toe te passen, op voorwaarde dat deze accijns de accijns van 
sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse niet overschrijdt1723. 

Frankrijk mag vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2009 een verlaagd ta-
rief toepassen op andere tabaksproduct dan sigaretten die op Corsica tot verbruik 
worden aangegeven. Dit verlaagde tarief wordt als volgt vastgesteld: (1) voor sigaren 
en cigarillo’s: minstens 10% van de kleinhandelsprijs op Corsica, (2) voor tabak van 
fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten: minstens 35% van de kleinhan-
delsprijs op Corsica, en (3) voor andere rooktabak: minstens 22% van de kleinhandels-
prijs op Corsica1724. 

4.9.11.4 Productieve bestedingen tabaksproducten 

Van de tabaksaccijnzen kunnen worden vrijgesteld of kan teruggaaf van reeds voldane 
tabaksaccijns worden verkregen voor: (1) gedenatureerde tabaksproducten die voor 
industriële of tuinbouwkundige doeleinden worden gebruikt, (2) tabaksproducten die 
uitsluitend zijn bestemd voor wetenschappelijke proefnemingen en voor tests in ver-
band met de kwaliteit van de producten; en (3) tabaksproducten die door de produ-
cent opnieuw worden be- of verwerkt1725. 

4.9.11.5 Voor presentatie bestemde sigaren 

Een sigarenmaker, tevens vergunninghouder van een belastingentrepot voor tabaks-
producten1726, voorziet zijn sigaren van accijnszegels1727, alvorens deze uit zijn belas-
tingentrepot uit te slaan en af te leveren aan winkeliers. De winkeliers retourneren 
hem sigaren die niet of niet meer voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in de klein-
handelsverpakking die nog volledig gevuld is, en waarvan het accijnszegel als gevolg 
van de opening van de verpakking weliswaar is verbroken, maar nog herkenbaar is als 
het accijnszegel dat aan de sigarenmaker is verstrekt en door hem is aangebracht op 
de kleinhandelsverpakking. Tot de geretourneerde sigaren behoren zowel: 
1. sigaren waarvan bij het openen van de sigarendoos een kwaliteitsgebrek, meer in 

het bijzonder de onbruikbaarheid van de sigaren blijkt (breuk, kleurverschil), on-
bruikbaarheid die uitsluitend door het openen van de doos kan worden geconsta-
teerd; als 

2. sigaren waarvan de kwaliteit niet (meer) voldoet doordat de winkelier de klein-
handelsverpakking van de sigaren heeft geopend teneinde de presentatie van de 
sigaren te verbeteren en de kwaliteit daarvan aan de consument te tonen en door 
de consument te laten toetsen, bijvoorbeeld door eraan te laten ruiken. 

 

 
1723.  Artikel 3 lid 1 tweede volzin Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
1724.  Artikel 3 lid 4 Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
1725.  Artikel 11 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1726.  Als bedoeld in artikel 40 jo. artikel 74 Wa. 
1727.  Artikel 73 Wa. 
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De sigarenmaker crediteert de winkeliers wegens de teruggezonden sigaren voor de 
eerder bij de levering gedane betaling. Na de retourzending, de controle op de her-
komst van de retourgezonden sigaren en na de vernietiging onder ambtelijk toezicht 
van de op de verpakking aangebrachte accijnszegels, worden de retourgezonden siga-
ren weer in het productieproces opgenomen en gebruikt als ‘binnengoed’ voor nieu-
we, door de sigarenmaker te vervaardigen sigaren. De sigarenmaker heeft met be-
trekking tot aangebrachte zegels een verzoek ingediend om teruggaaf van tabaksac-
cijns en omzetbelasting. In het licht van de ratio van de accijnzen als verbruiksbelas-
tingen moet worden vastgesteld, dat de sigaren ad (1) zijn niet gebruikt of verbruikt 
en dat de sigaren ad (2) wel zijn gebruikt of verbruikt, ook al zijn die niet gebruikt om 
op te roken. Deze laatste hebben bij opening van de sigarendoos geen kwaliteitsge-
brek, zijn geschikt voor gebruik, en hebben juist door het gebruik, het presenteren en 
het ruiken, hun geschiktheid voor het oproken verloren. Ook brengt de ratio van de 
accijnzen als verbruiksbelastingen mee, dat accijnsgoederen welke na uitslag of invoer 
zijn gebruikt of verbruikt in de heffing behoren te zijn betrokken. Er is daarom geen 
plaats voor teruggaaf van accijns ten aanzien van goederen die in gebruikte staat, de 
sigaren ad (2), door de sigarenmaker worden teruggenomen1728. 

4.9.11.6 Accijnszegels 

Accijnszegels zijn hulpmiddelen bij de heffing van accijns van tabaksproducten. Zij 
fungeren als bewijs van betaling en als controlemiddel. De Accijnsrichtlijn en de Struc-
tuurrichtlijn tabaksproducten verschaffen de lidstaten de mogelijkheid om accijnsze-
gels te gebruiken als middel van heffing van accijns van tabaksproducten1729.  

Bij de uitslag van gezegelde tabaksproducten vindt conversie plaats van het bedrag 
dat de accijnszegels vertegenwoordigen in het bedrag aan accijns1730. Aldus geldt voor 
tabaksproducten een extra verplichting die niet van toepassing is op de andere ac-
cijnsgoederen. Zoals gezegd, moeten voor binnenlands verbruik bestemde tabakspro-
ducten bij uitslag en invoer zijn voorzien van voor het desbetreffende tabaksproduct 
voorgeschreven accijnszegel1731. Welk zegel op welk tabaksproduct moet worden aan-
gebracht is nauwkeurig geregeld1732, omdat het zegel met het oog op controle de soort 
tabaksproduct en de voor de accijnsheffing relevante gegevens moet vermelden. Hier-
door moet worden voorkomen dat tabaksproducten op de markt worden gebracht 
waarvan de verschuldigde accijns niet is voldaan. Over de op de accijnszegels vermel-
de prijs wordt het bestanddeel ad valorem van de accijns en omzetbelasting berekend. 
Daarnaast heeft het systeem van accijnszegels de controlefunctie of de in de handel 
zijnde tabaksproducten op reguliere wijze in de handel zijn gebracht en geldt een 
verbod op de verkoop tegen een andere prijs dan die op het accijnszegel is vermeld. 

 
1728.  Hof ’s-Hertogenbosch 11 mei 2001, nr. 95/03665, LJN AB1882, V-N 2001/40.16. 
1729.  Artikel 21 Accijnsrichtlijn. Artikel 10 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1730.  J.R. Ensing in: Douane; inleiding tot het douanerecht, onder redactie van B.J.M. Terra, Deventer, 

blz. 400. 
1731.  Artikel 73 lid 1 Wa. 
1732.  Artikel 78 lid 2 Wa. 
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Hierdoor is het onder meer niet mogelijk om met tabaksproducten verkoopacties te 
houden. De accijnszegels geven de prijs en de inhoud van de verpakking aan en verte-
genwoordigen een accijnswaarde. Het zegel is een waardepapier. Hoewel op het mo-
ment waarop de accijnszegels worden betrokken nog geen accijnsschuld bestaat, zijn 
er waarborgen nodig om te voorkomen dat de accijnszegels kunnen worden gebruikt 
voor producten die niet op de reguliere wijze in de handel zouden worden gebracht. 
Accijnszegels worden derhalve uitsluitend verstrekt aan fabrikanten die zekerheid 
hebben gesteld voor de accijnswaarde van de door hen bestelde accijnszegels. Het 
stellen van zekerheid geschiedt bijvoorbeeld in de vorm van bankgaranties, pand of 
hypotheek en brengt dus ook bepaalde lasten met zich mee. Daarnaast brengt het 
banderollensysteem nog enkele extra kostenposten mee voor fabrikanten in verband 
met onder meer het bewerken van de accijnszegels, de banderolleringsapparatuur en 
het verzekeren van de accijnswaarde.  

Tabaksproducten die door reizigers voor eigen verbruik als bagage worden meege-
nomen vanuit het buitenland, daaronder begrepen het eigen verbruik1733, behoeven 
niet te zijn voorzien van accijnszegels1734. 

4.9.11.7 Banderollensysteem 

Vanaf zijn ontstaan in Nederland in 1921 wordt de tabaksaccijns geheven met behulp 
van het banderollensysteem. Tabaksproducten moeten bij de uitslag en de invoer op 
de verpakking ervan zijn voorzien van het voor het desbetreffende tabaksproduct 
voorgeschreven accijnszegel, de banderolle, ten bewijze dat de ter zake verschuldigde 
accijns is voldaan1735. 

Het banderollensysteem hangt in belangrijke mate samen met het tarief ad valorem 
dat op tabaksproducten van toepassing is. Door de jaren heen is een zekere marktor-
dening ontstaan die niet alleen voor de detailhandel van belang is, maar ook de volks-
gezondheid dient, omdat de banderollenprijsbescherming het stunten met de prijzen 
van tabaksproducten onmogelijk maakt. De uitslag, de invoer en het in het vrije ver-
keer voorhanden hebben van ongezegelde tabaksproducten zijn verboden.  

Het bedrag aan tabaksaccijns dat wegens de uitslag of invoer van gebanderolleerde 
ofwel gezegelde tabaksproducten op aangifte verschuldigd wordt, is het bedrag van de 
aangevraagde accijnszegels. Voorts moet op die aangifte ook het eigen verbruik (on-
gebanderolleerde ofwel ongezegelde tabaksproducten) worden voldaan. Door de aan-
gifte is er een moment in het banderollensysteem gebouwd om uitslag, invoer en 
zegelaanvraag met elkaar te kunnen vergelijken1736. 

De tabaksaccijns wordt verschuldigd op het tijdstip van de uitslag1737 en berekend 
naar het tarief dat geldt op het tijdstip van de uitslag1738. Tabaksproducten kunnen dus 

 
1733.  Als bedoeld in artikel 2b Wa. 
1734.  Artikel 73 lid 3 Wa. Artikel 36 UR Accijns. 
1735.  Artikel 73 lid 1 Wa. 
1736.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 21-22. 
1737.  Artikel 52 Wa. 
1738.  Artikel 55 Wa. 
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niet worden uitgeslagen tegen het accijnstarief dat geldt op het tijdstip waarop de op 
die tabaksproducten aangebrachte accijnszegels zijn aangevraagd en betaald1739. De 
verschuldigdheid ontstaat immers door de uitslag, niet door het aanbrengen van ac-
cijnszegels. 

4.9.11.8 Banderollenkrediet 

De zekerheid voor de accijnswaarde van de aangevraagde en betrokken accijnszegels 
zou metterdaad moeten eindigen op het moment van de uitslag van de gezegelde 
tabaksproducten. Op dat moment immers moet de verschuldigde accijns op aangifte 
worden voldaan. Ter beperking van administratieve lasten is de betalingstermijn van 
de verschuldigde accijns gekoppeld aan de aanvraag van de accijnszegels. De feitelijke 
voorraad accijnszegels en de feitelijke voorraad tabaksproducten behoeven aldus niet 
overeen te stemmen. Na afloop van de betalingstermijn (het banderollenkrediet) die 
aanvangt op het moment van de aanvraag van de accijnszegels moet de accijnswaarde 
zijn betaald, ook al zijn de tabaksproducten nog niet verkocht. De termijn voor het 
banderollenkrediet omvat naast de normale voor alle accijnsgoederen geldende ter-
mijn voor het doen van aangifte en betaling van de ter zake van de uitslag verschul-
digde accijns1740 óók de daaraan voorafgaande periode tussen de aanvraag van de ac-
cijnszegels en de uitslag. De periode tussen de aanvraag van de accijnszegels en de 
uitslag bedraagt gemiddeld acht weken.  

De accijnswaarde van de aangevraagde accijnszegels moet worden voldaan uiterlijk 
op de laatste dag van de derde maand volgend op het moment van de aanvraag van de 
accijnszegels. De periode van acht weken tussen het tijdstip van de aanvraag van de 
zegels en dat van uitslag (de zogenoemde doorloopsnelheid van de accijnszegels) is 
een gemiddelde, forfaitair bepaalde termijn ongeacht de categorie tabaksproducten. 
Een exact kwantitatief gewogen gemiddelde termijn voor alle, of per onderscheiden 
soort, tabaksproducten tussen de aanvraag van de accijnszegels en de uitslag van de 
producten waarop die zegels zijn aangebracht, is moeilijk vast te stellen. Voor sigaren 
ligt de doorlooptijd op twaalf tot veertien weken; voor sigaretten vijf tot zeven weken, 
voor shag vier tot zes weken. Voor de meer courante merken en producten is deze 
termijn iets korter; voor sigaren, pijptabak en minder populaire merken iets langer. 
Voor deze laatste categorie wordt de accijns wat later voldaan dan de normale termijn 
voor voldoening op aangifte; voor de eerstgenoemde termijn wat eerder1741. 

Stelselmatig is de betaling voor accijnszegels bepaald niet hetzelfde als het op aan-
gifte voldoen van de verschuldigde accijns. Een accijnsschuld ontstaat immers eerst 
ter zake van de uitslag of de invoer van accijnsgoederen, en niet ter zake van de aan-
vraag of de afgifte van accijnszegels. Bij wetsfictie zijn de betaling en de voldoening 

 
1739.  Hof Arnhem 17 december 1997, nr. 96/1107, LJN AA4897, r.o. 6.1.1. 
1740.  De aangifte moet worden gedaan binnen ten minste een maand na het einde van het tijdvak 

(artikel 10 lid 2 AWR). De betaling moet plaatsvinden binnen één maand na het tijdstip waarop de 
belastingschuld is ontstaan (artikel 19 lid 3 AWR). 

1741.  Kamerstukken II 2000-2001, 26 472 nr. 28. 
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aan elkaar gelijkgesteld1742. De bedragen aan accijns die tabakszegels vertegenwoordi-
gen worden op de ter zake van uitslag verschuldigde accijns in mindering gebracht, 
voor zover de tabakszegels zijn aangebracht op de in het desbetreffende tijdvak uitge-
slagen tabaksproducten1743. Indien de tabakszegels niet zijn aangebracht op de uitge-
slagen tabaksproducten, kunnen de door de zegels vertegenwoordigde bedragen aan 
accijns niet worden verrekend. De wetgever heeft voor dergelijke gevallen voorzien in 
een teruggaaf van de ter zake van de aanvraag van de zegels betaalde bedragen1744. 

4.9.11.9 Verbruik binnen belastingentrepot 

Het verbruik van tabaksproducten binnen een belastingentrepot is belast. De maatstaf 
van heffing voor de berekening van de accijns voor tabaksproducten die worden ver-
bruikt binnen een belastingentrepot voor tabaksproducten wordt de kleinhandelsprijs 
van gelijke of soortgelijke tabaksproducten in het vrije verkeer dan wel, zo dat product 
niet buiten de fabriek wordt geleverd, de prijs van een vergelijkbaar tabaksproduct in 
het vrije verkeer1745. 

Tabaksproducten bestemd voor het verbruik binnen een belastingentrepot1746 mo-
gen niet zijn voorzien van een accijnszegel1747. Daarmee wordt voorkomen dat tabaks-
producten eerst worden verpakt en gezegeld om vervolgens ter plaatse te worden 
verbruikt. Het primaire argument voor dit gebod is evenwel, dat door het zegelen de 
aansluiting tussen de controle op de uitslagen, anders dan door het verbruik in het 
belastingentrepot, en de aangekochte zegels worden bemoeilijkt. Het verbruik in het 
belastingentrepot zou een sluitpost kunnen worden voor onverklaarbare verschillen 
daartussen.  

Op de niet-naleving overtreding van dit gebod staat geen strafsanctie. De vergun-
ninghouder van het belastingentrepot kan echter in dat geval niet het bedrag dat ter 
zake van de aanvraag van die zegels is betaald in mindering brengen op het bedrag 
aan accijns dat op aangifte moet worden voldaan wegens het buiten het belastingen-
trepot brengen van die producten, omdat die producten juist binnen het belastingen-
trepot worden verbruikt1748. 

4.9.11.10 Zekerheid 

Uitstel van betaling is mogelijk als voor de betaling zekerheid is gesteld. De betaling 
moet dan worden gedaan uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op 
de maand waarin de accijnszegels zijn aangevraagd (het ‘banderollenkrediet‘)1749. 

 
1742.  Artikel 76 lid 6 Wa. 
1743.  Artikel 77 Wa. 
1744.  Beperkt tot de in artikel 79 lid 3 Wa genoemde gevallen. 
1745.  Artikel 35 lid 3 Wa. 
1746.  Als bedoeld in artikel 2 lid 2 Wa. 
1747.  Artikel 73 lid 2 Wa. 
1748.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 44-45. 
1749.  Artikel 76 lid 2 Wa. De inspecteur reikt de 'Mededeling afloop betalingstermijn accijnszegels/ 

belastingzegels' uit. 
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Globaal spoort deze betalingstermijn met de termijn van een maand na de maand van 
uitslag die zal gelden voor de overige accijnsgoederen.  

Het bedrag van de zekerheid wordt vastgesteld door de fiscale autoriteit. Hij zal de 
zekerheid vaststellen op een zodanig bedrag dat verhaal van het bedrag van de accijns 
die de aangevraagde zegels vertegenwoordigen voldoende verzekerd kan worden 
geacht1750. De algemene voorschriften met betrekking tot het stellen van zekerheid, 
zoals het stellen, wijzigen, verhogen, verlagen, opheffen van zekerheid, de vorm van 
de zekerheid, de rentevergoeding over de zekerheid en het stellen van zekerheid bij de 
ontvanger, zijn hier van overeenkomstige toepassing1751. De inspecteur kan bij het 
vaststellen van de zekerheid rekening houden met het bedrag waarvoor zekerheid is 
gesteld door de vergunninghouder van het belastingentrepot1752, door te bepalen dat 
de laatstbedoelde zekerheid mede dient om daarop de ter zake van de aanvraag van 
de zegels verschuldigd geworden betaling te verhalen. Op de verschuldigd geworden 
betaling is de Invorderingswet 1990 van toepassing als ware de betaling accijns1753. 

4.9.11.11 Uitslag en verrekening via de aangifte 

Voor de uitslag van tabaksproducten uit een belastingentrepot geldt, evenals voor de 
uitslag van andere accijnsgoederen uit een belastingentrepot, dat ter zake van die 
uitslag verschuldigdheid van accijns ontstaat. Omdat bij de aanvraag van de accijnsze-
gels een bedrag verschuldigd is geworden of zelfs al een betaling kan hebben plaats-
gevonden is bepaald, dat het bedrag aan tabaksaccijns dat over een tijdvak op aangifte 
moet worden voldaan1754 wordt verrekend met het bedrag dat is betaald of verschul-
digd ter zake van de aanvraag van de accijnszegels die zijn aangebracht op de tabaks-
producten waarvoor over dat tijdvak aangifte wordt gedaan wegens het buiten het 
belastingentrepot brengen van die producten of de vanuit een andere lidstaat binnen 
Nederland gebrachte tabaksproducten1755. Dit gebruik van accijnszegels brengt mee 
dat veelal op de aangifte geen accijns behoeft te worden voldaan. In enkele gevallen is 
dat anders, zoals bij verbruik van ongebanderolleerde tabaksproducten in het belas-
tingentrepot of bij gebruik van accijnszegels die – bijvoorbeeld na een accijnstariefs-
verhoging – een lager bedrag aan accijns vertegenwoordigen dan is verschuldigd. De 
Accijnsrichtlijn laat de lidstaten de ruimte om de accijns te heffen op andere wijze dan 
door middel van accijnszegels en voor een combinatie van heffing door middel van 
accijnszegels en heffing op andere wijze1756. In verband hiermee kan ter zake van de 
uitslag van tabaksproducten worden volstaan met een kwartaalaangifte, terwijl voor 
de overige accijnsgoederen maandelijks aangifte moet worden gedaan.  

 
1750.  Artikel 76 lid 3 Wa.  
1751.  Als bedoeld in artikel 57 t/m artikel 60 Wa. Artikel 76 lid 4 Wa. 
1752.  Als bedoeld in artikel 56 Wa. 
1753.  Artikel 76 lid 5 en lid 6 Wa. 
1754.  Op basis van artikel 51a onderdeel a en artikel 53a lid 1 Wa. 
1755.  Artikel 77 Wa. 
1756.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Hof Amsterdam 27 mei 2002, nr. 01/2327, LJN AE3882. Hof Amsterdam 

27 mei 2002, nr. 01/2328, LJN AE3883. 
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Indien en voor zover accijnszegels niet zijn aangebracht op uitgeslagen tabakspro-
ducten, kunnen de door de zegels vertegenwoordigde bedragen aan accijns niet wor-
den verrekend. Voor dergelijke gevallen is voorzien in een teruggaaf van de ter zake 
van de aanvraag van de zegels betaalde bedragen. 

4.9.11.12 Invoer en verrekening via de aangifte 

Op het bedrag aan accijns dat moet worden voldaan ter zake van de invoer van ta-
baksproducten wordt in mindering gebracht het bedrag dat is betaald dan wel ver-
schuldigd is ter zake van de aanvraag om de accijnszegels die zijn aangebracht op de 
ingevoerde tabaksproducten1757. Met betrekking tot de invoer heeft de verrekening van 
het betaalde of nog verschuldigde bedrag tot gevolg hebben dat per saldo op het mo-
ment van de invoer van tabaksproducten geen betaling behoeft plaats te vinden1758. 

4.9.11.13 Overbrenging tabaksproducten met accijnszegels 

Aan de hand van de accijnszegels kan worden gecontroleerd of de accijns van tabaks-
producten is voldaan. Voor deze controle is het van belang dat de zegels op eenvoudi-
ge wijze kunnen worden gevolgd. Daarom is het niet toegestaan tabaksproducten die 
zijn voorzien van accijnszegels te brengen vanuit een belastingentrepot voor tabaks-
producten naar een ander belastingentrepot voor tabaksproducten of te plaatsen on-
der een communautaire douaneregeling1759. Dit is uit toezichtsoogpunt niet wenselijk, 
omdat overbrenging van goederen van het ene belastingentrepot naar een ander geen 
uitslag vormt1760, en dan in veel gevallen de vergunninghouder die de accijnszegels 
heeft aangevraagd niet dezelfde persoon is die bij de uitslag van de producten de ac-
cijns op aangifte moet voldoen. Om dezelfde reden is overbrenging van tabaksproduc-
ten die zijn voorzien van accijnszegels, vanuit een belastingentrepot voor tabakspro-
ducten naar een douane-entrepot of naar een plaats voor douaneopslag evenmin toe-
gestaan omdat ook dan moet worden voorkomen dat geen relatie kan worden gelegd 
tussen enerzijds degene die de zegels aanvraagt en betaalt en anderzijds degene die de 
van accijnszegels voorziene tabaksproducten uitslaat.  

Overbrenging is wél toegestaan als die relatie wél kan worden gelegd, dus in-
dien1761: 
1. voor het belastingentrepot aangifte wordt gedaan door dezelfde vergunninghou-

der; 
2. de accijnszegels zijn aangevraagd door de vergunninghouder van het 

belastingentrepot waarin de tabaksproducten worden ingeslagen. 
 

 
1757.  Artikel 77 lid 3 Wa. 
1758.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 65. 
1759.  Artikel 93 lid 1 Wa. 
1760.  Artikel 2 lid 3 onderdeel a Wa. 
1761.  Artikel 93 lid 2 Wa. 
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De inspecteur kan ten aanzien van deze twee uitzonderingen nadere voorwaarden 
stellen1762. 

Een producent van tabaksproducten heeft de mogelijkheid tabaksproducten van 
accijnszegels te voorzien ten behoeve van een andere producent. Daarbij geldt wel dat 
die zegels moeten zijn aangevraagd door de producent naar wiens belastingentrepot 
de tabaksproducten worden overgebracht, zulks om te bewerkstelligen dat er steeds 
een relatie kan worden gelegd tussen degene die de zegels aanvraagt en betaalt en 
degene die de tabaksproducten uitslaat1763. 

4.9.11.14 Eén kleinhandelsprijs 

Het is degenen die accijnszegels kunnen aanvragen (de vergunninghouder van een 
belastingentrepot voor tabaksproducten en degene die buiten Nederland tabakspro-
ducten van accijnszegels voorziet1764) niet toegestaan eenzelfde tabaksproduct onder 
meer dan één kleinhandelsprijs in de handel te brengen of te doen brengen, tenzij in 
het merk of door een merk waaronder het is verpakt op duidelijke wijze een onder-
scheid is gemaakt1765. Dit verbod moet de detailhandel beschermen tegen rechtstreek-
se verkopen door importeurs en producenten aan verbruikers van tabaksproducten 
tegen een lagere prijs. In het geval dat eenzelfde tabaksproduct van hetzelfde merk 
zowel hier te lande wordt vervaardigd als Nederland vanuit een andere lidstaat wordt 
binnengebracht of ingevoerd dan wel door verschillende importeurs wordt binnen 
gebracht of ingevoerd is het verbod niet van toepassing.  

Meer dan één kleinhandelsprijs is tijdelijk voor de duur van een tijdvak van vier 
weken toegestaan bij wijziging van de kleinhandelsprijs van een tabaksproduct, dat 
aanvangt op het tijdstip met ingang waarvan het tabaksproduct tegen de gewijzigde 
kleinhandelsprijs in de handel wordt gebracht en als er, indien het tabaksproduct 
verpakt in verschillende hoeveelheden op de markt wordt gebracht, een verschil ont-
staat door het afronden van de kleinhandelsprijs1766. 

4.9.11.15 Verpakkingsvoorwaarden 

De tabaksaccijns wordt geheel (sigaren) en gedeeltelijk naar de waarde geheven. In 
verband hiermee is het noodzakelijk dat er voorwaarden bestaan met betrekking tot 
zowel de verpakking waarin als de prijs waarvoor tabaksproducten worden verkocht. 
Het is daarom niet toegestaan tabaksproducten te verkopen, te koop aan te bieden of 
af te leveren als de verpakking niet voldoet aan de voorwaarden die aan het aanbren-
gen van accijnszegels zijn gesteld1767, bijvoorbeeld in een geopende kleinhandelsver-

 
1762.  Artikel 93 lid 3 Wa. 
1763.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 8, blz. 7. 
1764.  Artikel 75 Wa. 
1765.  Artikel 94 lid 1 Wa. 
1766.  Artikel 94 lid 2 Wa. Artikel 61 UR Accijns. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 72. Para-

graaf 22.6 LA. De LA verwijst naar het niet meer bestaande eerste lid van artikel 61 UR Accijns. 
1767.  Artikel 78 Wa. 
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pakking, of wanneer de accijnszegels niet ongeschonden op de voorgeschreven wijze 
op de verpakking zijn aangebracht1768, bijvoorbeeld een verpakking met een verbroken 
accijnszegel.  

Het is niet toegestaan tabaksproducten aan anderen dan wederverkopers te verko-
pen, te koop aan te bieden of af te leveren voor1769: 
1. een lagere prijs dan die is vermeld op de accijnszegels; 
2. een hogere prijs dan die is vermeld op de accijnszegels, tenzij tevoren het verschil 

in accijns wordt voldaan doordat degene door wie de tabaksproducten worden 
verkocht accijnszegels ten bedrage van het verschil tussen de oorspronkelijke prijs 
en de nieuwe verkoopprijs aanvraagt bij de inspecteur in wiens ambtsgebied de 
verkoper woont of is gevestigd, en daartoe de geëigende procedures bewandelt 
voor het aanvragen van accijnszegels en het stellen van zekerheid daarvoor; 

3. het bij de verkoop aan anderen dan wederverkopers in enigerlei vorm verstrekken 
van geschenken, toegiften en bonnen; 

4. het verlenen van medewerking aan handelingen die zijn gericht op de bevoorde-
ling van derden. 

 
Ad 1 en 2. De ratio van het verbod is bescherming van de detailhandel tegen recht-
streekse verkopen door importeurs en producenten aan verbruikers.  

Het verbod van verkoop tegen een hogere prijs dan die is vermeld op de accijnsze-
gels, dient een fiscaal belang, samenhangend met het element ad valorem (het be-
standdeel naar de waarde) van de accijns van tabaksproducten. Zonder dit verbod zou 
de prijs op de zegels uit belastingtechnische motieven lager kunnen worden gesteld 
dan de feitelijke verkoopprijs. Tegen verkoop tegen een hogere prijs bestaat derhalve 
geen bezwaar als het verschil in accijns vooraf volgens de gestelde voorwaarden 
wordt voldaan. 

Ad 3 en 4. Hiermee wordt een aantal handelingen verboden waarmee het verbod 
van een hogere of een lagere prijs dan op de accijnszegels vermeld, kan worden ont-
gaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het geven van geschenken, bonnen en kortin-
gen achteraf of om het meewerken aan acties van fabrikanten en importeurs die ge-
richt zijn op het bevoordelen van de koper van een tabaksproduct. 

In detailhandelszaken mag rooktabak aanwezig zijn in verpakkingen met verbro-
ken accijnszegels tot een aantal van tien verpakkingen, mits de op de verpakking aan-
gebrachte accijnszegels, hoewel doorgescheurd of doorgesneden, volledig aanwezig 
zijn. Die rooktabak mag met niet meer dan één verpakking tegelijk worden afgele-
verd1770. Ook mogen sigaren in detailhandelszaken voorhanden zijn in de geopende 
oorspronkelijke verpakking tot het op die verpakking aangegeven aantal. Zo kan de 
sigarenboer zijn cliënt de inhoud van een doos sigaren tonen alvorens hij de doos 
verkoopt1771. 

 
1768.  Artikel 95 lid 1 Wa. 
1769.  Artikel 95 lid 2 en lid 3 jo. artikel 41 lid 1 UB Accijns. 
1770.  Artikel 95 lid 4 Wa. Artikel 62 lid 1 UR Accijns. 
1771.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 73. 
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4.9.11.16 Teruggaaf bedrag accijnszegels 

Op verzoek van degene die de accijnszegels heeft aangevraagd, wordt teruggaaf ver-
leend van het bedrag aan accijns en omzetbelasting1772, dat accijnszegels vertegen-
woordigen, die niet zijn aangebracht of die verkeerd zijn aangebracht en door hem 
onbeschadigd zijn teruggezonden, zijn verloren gegaan ten gevolge van overmacht of 
ongeval, of onder ambtelijk toezicht zijn vernietigd1773. De accijnswetgeving geeft geen 
antwoord op de vraag hoe het begrip ‘verloren gegaan ten gevolge van overmacht of 
ongeval’ is op te vatten. Aansluiting kan worden gevonden bij de betekenis van de 
begrippen verlies, vermissing en diefstal. Van ‘verloren gegaan‘ kan eerst worden 
gesproken wanneer in objectieve zin geen mogelijkheid meer bestaat dat de accijnsze-
gels door wie dan ook nog kunnen worden gebruikt of misbruikt1774. 

Van het verloren gaan van de accijnszegels moet de aanvrager onverwijld medede-
ling doen aan de inspecteur onder opgaaf van het tijdstip, de plaats en de oorzaak van 
het verloren gaan. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare be-
schikking. Voor accijnszegels die zijn beschadigd of verloren zijn gegaan, vindt terug-
gaaf slechts plaats voor zover het bedrag van de accijns met zekerheid is vast te stel-
len1775. Als de aanvrager uitstel van betaling geniet1776, wordt het in de beschikking 
vermelde bedrag aan accijns, voor zover mogelijk verrekend met de openstaande 
bedragen, te beginnen met de jongste post. In andere gevallen geschiedt de teruggaaf 
door uitbetaling door de ontvanger1777. 

4.9.11.17 Zoekgeraakte accijnszegels 

De omstandigheid dat zoekgeraakte accijnszegels niet meer teruggevonden kunnen 
worden is niet voldoende om te concluderen dat de zegels verloren zijn gegaan. Er kan 
dan niet met voldoende zekerheid komen vast te staan dat de zegels niet meer bestaan 
en dat het risico te verwaarlozen is dat deze alsnog zullen worden dan wel reeds zijn 
gebruikt. De omstandigheid dat de belanghebbende een afwijkende kleinhandelsprijs 
hanteert en dat de zegels daardoor voor derden niet of minder bruikbaar zouden zijn, 
doet hier niet aan af. Indien en voor zover vaststaat dat de accijnszegels niet zijn aan-
gebracht op uitgeslagen tabaksproducten, kunnen de door de zegels vertegenwoor-
digde bedragen aan accijns niet worden verrekend. Voor dergelijke gevallen is voor-
zien in teruggaaf van de ter zake van de aanvraag van de zegels betaalde bedragen. 
Ingeval de accijnszegels zijn zoekgeraakt wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor 
teruggaaf1778. 

 
1772.  Artikel 28 Wet OB 1968. 
1773.  Artikel 79 lid 3 Wa. 
1774.  Conclusie A-G Overgaauw van 27 november 2003 voor HR 26 november 2004, nr. 38.565, Heintz 

van Landewyck (verdwijning van tabaksaccijnszegels vóór gebruik), LJN AO3043, r.o. 3.5.7. 
1775.  Artikel 52 UR Accijns. 
1776.  Als bedoeld in artikel 76 Wa. 
1777.  Artikel 53 UR Accijns. 
1778.  De wetgever heeft de teruggaaf beperkt tot de in artikel 79 lid 3 Wa genoemde gevallen, die 

hierboven zijn opgesomd. 
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Teruggaaf kan niet plaatsvinden op de enkele grond dat de zegels door de be-
langhebbende niet konden worden gebruikt. De wetgever heeft de teruggaaf beperkt 
tot de drie bovengenoemde gevallen, gegeven de mogelijkheid van oneigenlijk gebruik 
of misbruik van accijnszegels in andere gevallen1779. 

HEINTZ VAN LANDEWIJCK handelt in tabaksfabricaten. Hij laat een eerder bij de inspec-
teur aangevraagde partij accijnszegels voor tabaksproducten ophalen bij PTT Post, 
waarna deze partij in het ongerede is geraakt. Daarop verzoekt hij de inspecteur om 
een verrekening op grond van de accijnswet. De inspecteur wijst het verzoek af op 
grond van een nationaal voorschrift. De vraag rijst of dit in overeenstemming is met de 
Accijnsrichtlijn en de BTW-richtlijn. De Hoge Raad vraagt zich in de zaak-HEINTZ VAN 

LANDEWYCK af of de Accijnsrichtlijn, die het aan de lidstaten overlaat de wijze vast te 
stellen waarop de accijns wordt geheven en geïnd1780 zo ver gaat dat de lidstaten de 
vrijheid hebben om bedragen die zijn betaald of verschuldigd geworden bij de aan-
vraag van accijnszegels onder omstandigheden niet terug te geven dan wel te verre-
kenen1781. Hierbij moet in het bijzonder in aanmerking worden genomen dat de accijns 
wordt geheven ter zake van het verbruik van accijnsproducten1782 en dat deze niet 
anders dan voor werkelijk uitgeslagen accijnsproducten wordt geheven1783, en dat de 
Accijnsrichtlijn een teruggaafregeling kent voor gevallen waarin reeds tot verbruik 
uitgeslagen accijnsgoederen uiteindelijk niet in de desbetreffende lidstaat worden 
verbruikt1784. 

De Hoge Raad heeft het HvJ EG daarom een reeks prejudiciële vragen gesteld om te 
vernemen of de Accijnsrichtlijn zo moet worden uitgelegd dat deze de lidstaten ertoe 
verplicht een wettelijke voorziening te treffen op grond waarvan zij de bij de aanvraag 
van accijnszegels betaalde of verschuldigd geworden bedragen aan accijns dienen 
terug te geven of te verrekenen in gevallen waarin de aanvrager (vergunninghouder 
van een belastingentrepot) zegels die zijn verdwenen voordat zij op accijnsgoederen 
zijn aangebracht, niet heeft gebruikt noch zal kunnen gebruiken, en derden niet op 
wettige wijze van de zegels gebruik hebben kunnen maken of zullen kunnen maken, 
hoewel niet is uitgesloten dat derden de zegels hebben gebruikt dan wel zullen ge-
bruiken door ze aan te brengen op tabaksproducten die op onregelmatige wijze in het 
verkeer zijn gebracht1785. 

A-G POIARES MADURO (2006) concludeert voor de zaak-HEINTZ VAN LANDEWYCK, dat de 
Accijnsrichtlijn er niet aan in de weg staat de financiële aansprakelijkheid voor het 
verloren gaan van accijnszegels te leggen bij de kopers van die zegels en de fiscale 
autoriteiten niet te verplichten het bij de aanvraag van de accijnszegels voldane be-

 
1779.  Hof Amsterdam 13 mei 2002, nr. 01/1330, LJN AE3362. 
1780.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
1781.  Artikel 21 Accijnsrichtlijn. 
1782.  Artikel 1 Accijnsrichtlijn. 
1783.  Artikel 6 lid 1 en artikel 14 Accijnsrichtlijn. 
1784.  Artikel 22 Accijnsrichtlijn. 
1785.  HR 26 november 2004, nr. 38.565, Heintz van Landewyck (verdwijning van tabaksaccijnszegels 

vóór gebruik), LJN AO3043. 
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drag aan accijns ingeval van teloorgaan zomaar terug te geven of te verrekenen1786. 
Deze opvatting is in het licht van de algemene beginselen van het gemeen-
schapsrecht1787, die bij de uitvoering van gemeenschapsvoorschriften moeten worden 
nageleefd1788, een juiste, omdat de aanvragers en de ontvangers van de zegels juist 
degenen zijn die het best in staat zijn het vereiste toezicht op die zegels te houden. 

Aldus beslist dan ook het HvJ EG in zijn arrest-HEINTZ VAN LANDEWYCK (2006): noch 
de Accijnsrichtlijn noch het evenredigheidsbeginsel staat eraan in de weg dat de lid-
staten voor dergelijke gevallen een regeling vaststellen die de teruggaaf van het aan 
accijns betaalde bedrag uitsluit en de financiële aansprakelijkheid voor het verloren 
gaan van accijnszegels dus bij de koper daarvan legt1789. Voorts wijdt het HvJ EG in 
datzelfde arrest een even opmerkelijke als juiste verhandeling aan accijnszegels. Ac-
cijnszegels vormen strikt genomen niet de belastingschuld van de koper ervan, maar 
zijn waardepapieren met een intrinsieke waarde. Het ligt daarom op de weg van de 
koper van die zegels zich tegen het risico van verdwijning in te dekken, om in voor-
komend geval, de financiële gevolgen van een verdwijning te kunnen dragen, ook al 
kan dat in bepaalde gevallen tot een situatie van dubbele BTW-heffing ter zake van 
dezelfde producten leiden. Het verdwijnen van accijnszegels staat daarom ook niet 
gelijk aan diefstal van tabaksproducten. In het BRITISH AMERICAN TOBACCO EN NEWMAN 

SHIPPING-arrest (2005)1790 is beslist dat diefstal van goederen voor de BTW geen leve-
ring van goederen onder bezwarende titel vormt; de omstandigheid dat het om ac-
cijnsgoederen gaat is daarbij irrelevant. De verdwijning van accijnszegels heeft echter, 
anders dan diefstal van goederen, geen invloed op de maatstaf van heffing zelf. De 
tabaksproducten waarvoor de accijnszegels zijn aangeschaft, kunnen nog steeds in de 

 
1786.  Conclusie A-G Poiares Maduro van 16 februari 2006 voor HvJ EG 15 juni 2006, nr. C-494/04, 

Heintz van Landewyck SARL vs. Staatssecretaris (verdwijning van tabaksaccijnszegels vóór ge-
bruik), PB C 45 van 19 februari 2005, r.o. 48. 

1787.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 11 juli 1989, nr. 265/87, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co KG 
vs. Hauptzollamt Gronau, Jur. 1989, blz. 2237, r.o. 21. HvJ EG 12 juli 2001, nr. C-189/01, H. Jippes 
en de afdelingen Groningen en Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescher-
ming van Dieren vs. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Jur. 2001, blz. I-5689, 
r.o. 81. HvJ EG 3 juli 2003, nr. C-220/01, Joseph Lennox vs. Industria Lavorazione Carni Ovine (ve-
terinairrechtelijke maatregelen), Jur. 2003, blz. I-7091, r.o. 76. HvJ EG 10 maart 2005, nrs. C-96/03 
en C-97/03, A. Tempelman (C-96/03) en Echtgenoten T.H.J.M. van Schaijk (C-97/03) vs. Directeur 
van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, Jur. 2005, blz. I-1895, r.o. 47. 

1788.  Zie bijvoorbeeld:HvJ EG 18 mei 2000, nr. C-107/97, Strafzaak tegen Max Rombi en Arkopharma 
SA, civielrechtelijk aansprakelijke, in tegenwoordigheid van Union fédérale des consommateurs 
‘Que Choisir?’ en Organisation générale des consommateurs (Orgeco), Union départementale O6, 
Jur. 2000, blz. I-3367, r.o. 65. HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-62/00, Marks & Spencer plc vs. Commissio-
ners of Customs & Excise, Jur. 2002, blz. I-6325, r.o. 44. 

1789.  HvJ EG 15 juni 2006, nr. C-494/04, Heintz van Landewyck SARL vs. Staatssecretaris (verdwijning 
van tabaksaccijnszegels vóór gebruik), PB C 45 van 19 februari 2005, r.o. 46. Verder acht het 
HvJ EG de afwijkende regeling voor de BTW-heffing op tabaksproducten door middel van accijns-
zegels, zoals die welke is vastgesteld in artikel 28 Wet OB 1968, verenigbaar met de BTW-richtlijn; 
nu zij niet verder gaat dan voor de vereenvoudiging van de belastingheffing noodzakelijk is. 

1790.  HvJ EG 14 juli 2005, nr. C-435/03, British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & 
Agency Company NV vs. België, Jur. 2005, blz. I-7077, r.o. 36-42. 
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handel worden gebracht en de schuld aan BTW en aan accijns kan nog steeds ont-
staan1791. 

4.9.11.18 Gestolen accijnszegels 

Anders dan in de zaak-HEINTZ VAN LANDEWYCK (2006), waren in de zaak-BATIG (2007) 
de fiscale merktekens reeds aangebracht op de voor de Duitse markt bestemde siga-
retten en zijn deze tabaksproducten, voorzien van accijnszegels, door diefstal in de 
haven van Dublin tijdens het vervoer van Ierland naar Duitsland verdwenen. Maar 
deze feitelijke verschillen hebben het HvJ EG in de BATIG-zaak niet tot een andere 
beslissing dan die in de zaak-HEINTZ VAN LANDEWYCK geleid. 

De BATIG-kwestie verloopt als volgt. TUXEDO GMBH, de rechtsvoorganger van BATIG, 
heeft in 2004 voor € 184.000 accijnszegels van de Duitse belastingautoriteit afgeno-
men, die in Ierland op aldaar voor de Duitse markt geproduceerde sigaretten zijn aan-
gebracht toen deze zich aldaar nog onder de schorsingsregeling bevonden. Tijdens het 
vervoer van Ierland naar Duitsland zijn alle tabaksproducten, voorzien van de Duitse 
accijnszegels, in de haven van Dublin gestolen en verdwenen. Producent CARROLL heeft 
ten bedrage van € 277.587 tabaksaccijns voldaan aan de Ierse douaneautoriteit wegens 
onttrekking van de sigaretten aan de schorsingsregeling in Ierland. De Duitse belas-
tingautoriteit heeft TUXEDO teruggaaf van het voor de accijnszegels betaalde bedrag 
geweigerd op grond dat een verlies van fiscale merktekens voor risico van de afnemer 
is en omdat niet uit te sluiten viel dat de gestolen pakjes sigaretten die voorzien waren 
van de fiscale merktekens, in het Duitse belastinggebied zouden worden verkocht. 
Bovendien waren de fiscale merktekens niet vernietigd of ongeldig gemaakt, zoals is 
voorgeschreven in de Duitse accijnswetgeving. BATIG is niet in staat geweest om te 
bewijzen dat de sigaretten niet zouden worden verkocht in Duitsland. Het HvJ EG 
hecht veel belang aan de mogelijkheden tot misbruik en fraude met bij diefstal ver-
kregen tabaksproducten en terugbetaling van fiscale merktekens. Er bestaat immers 
een niet te verwaarlozen risico dat gestolen tabaksproducten worden verkocht in de 
lidstaat die de fiscale merktekens heeft afgegeven. Tabaksproducten die zijn voorzien 
van fiscale merktekens van deze lidstaat kunnen zonder problemen op de officiële 
markt van tabaksproducten van deze lidstaat worden gebracht. 

In aanvulling op zijn beslissing in het arrest-HEINTZ VAN LANDEWYCK overweegt het 
HvJ EG vervolgens, dat er geen wettelijke verplichting bestaat om fiscale merktekens 
aan te brengen op de verpakking van accijnsproducten vóór de onttrekking ervan aan 
de schorsingsregeling in de lidstaat van afgifte van deze merktekens, omdat de accijns 
van deze goederen immers nog niet verschuldigd is. Ook al is een marktdeelnemer om 
praktische redenen genoodzaakt, de fiscale merktekens tijdens het verpakkingsproce-
dé aan te brengen op de accijnsproducten, hoewel zij zich onder een schorsingsrege-
ling bevinden – zoals TUXEDO heeft gedaan – , blijft dit voor de marktdeelnemer een 
vrije keuze waarvan hij de gevolgen moet dragen wanneer zijn handelsgoederen wor-
den gestolen. Het HvJ EG beslist uiteindelijk, dat de Accijnsrichtlijn zich niet verzet 

 
1791.  HvJ EG 15 juni 2006, nr. C-494/04, Heintz van Landewyck SARL vs. Staatssecretaris (verdwijning 

van tabaksaccijnszegels vóór gebruik), PB C 45 van 19 februari 2005, r.o. 63-65. 
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tegen een regeling van een lidstaat volgens welke het aankoopbedrag voor fiscale 
merktekens van deze lidstaat niet wordt terugbetaald wanneer deze merktekens op 
accijnsgoederen werden aangebracht vóór uitslag tot verbruik ervan in deze lidstaat, 
deze producten in een andere lidstaat werden gestolen waardoor de accijnzen in deze 
andere lidstaat moesten worden betaald, en niet is bewezen dat de gestolen goederen 
niet zullen worden verkocht in de lidstaat van afgifte van deze merktekens1792. 

4.9.11.19 Vrijstellingen bij invoer 

Voor accijnsgoederen die (1) kennelijk zijn bestemd voor aangewezen doeleinden en 
aan bepaalde voorwaarden voldoen, of (2) een aangegeven bestemming zullen krij-
gen1793, bestaat bij invoer recht op vrijstelling van accijns. Bij invoer van goederen met 
aangewezen bestemming gelden voor wat betreft de heffing van accijns geen bijzon-
dere verplichtingen. Goederen die een aan de vrijstelling verbonden bestemming nog 
zullen krijgen moeten na de aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling vrij ver-
keer met een vervoersopdracht worden overgebracht naar de opslagmagazijnen van 
degene die de vrijstelling geniet. Als de bestemming waarvoor vrijstelling geldt nog 
niet voldoende vastligt, kan vrijstelling toch worden verleend, mits de goederen wor-
den overgebracht naar de houder van een vrijstellingsvergunning. Bij deze overbren-
ging moet gebruik worden gemaakt van een vervoersopdracht1794. 

Het verlenen van vrijstelling van accijnzen bij invoer geschiedt eveneens met in-
achtneming van de wettelijke bepalingen als bedoeld in de DW. Ter zake van de invoer 
van accijnsgoederen waarvoor krachtens de Wet op de accijns aanspraak op vrijstel-
ling bestaat, dient op voet van de DW een aangifte ten invoer met vrijstelling van 
belasting te worden gedaan. Indien sprake is van een gedeeltelijke vrijstelling van 
accijns1795, wordt de accijns voor het deel waarvoor de vrijstelling niet geldt verschul-
digd.  

In de gevallen waarin goederen vanuit een derde land in Nederland worden ge-
bracht of buiten een douane-entrepot worden gebracht zonder voorafgaande aangifte 
wordt dit aangemerkt als invoer1796 en wordt de accijns formeel verschuldigd op grond 
van de DW. Tevens is erin voorzien dat de accijns ook formeel verschuldigd wordt in 
gevallen waarin met goederen andere handelingen dan de bedoelde worden verricht 
zonder dat daartoe een ingevolge wettelijke bepalingen benodigde aangifte is gedaan 
dan wel die handelingen in strijd zijn met een daartoe strekkend verbod. 

Bij misbruik van een vrijstelling die ter zake van de invoer is verleend wordt de ac-
cijns ook formeel verschuldigd.  

 
1792. HvJ EG 13 september 2007, nr. C-374/06, BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH vs. Hauptzol-

lamt Bielefeld, r.o. 64. 
1793.  Artikel 64 en artikel 65 Wa. 
1794.  Artikel 18 lid 5 UB Accijns. 
1795.  Als bedoeld in artikel 64 lid 1 onderdeel a en onderdeel f Wa. 
1796.  Als bedoeld in artikel 3 Wa. 
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Wat betreft het verbruik van accijnsgoederen binnen een douane-entrepot is be-
paald dat over het ten gevolge daarvan ontstane vermis, het verschil tussen de inslag 
en de uitslag van goederen, de accijns wordt verschuldigd. 

De overeenkomstige toepassing van de DW betekent ook de daarin opgenomen be-
palingen inzake ambtelijke bevoegdheden, administratieve boeten enzovoort van 
toepassing zijn. 

4.9.11.20 Vrijstellingen internationale organisaties 

De Accijnsrichtlijn voorziet in vrijstellingen voor accijnsgoederen die zijn bestemd 
voor diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, bepaalde internationale orga-
nisaties en in NAVO-verband in de Gemeenschap verblijvende buitenlandse strijd-
krachten. Deze vrijstellingen vloeien voort uit internationale overeenkomsten1797. 

De vrijstelling voor diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van een lid-
staat in een andere lidstaat en voor de strijdkrachten van een lidstaat in een andere 
lidstaat zijn in strijd met het internemarktbeginsel. 

4.10 Tariefdifferentiaties en staatssteun 

 ‘accijns mag ook niet zoo werken, dat hij gaat beschermen een zekere industrie, die 
men, om welke reden ook liever de hand boven het hoofd houdt.’1798 

 
MR. ANT. VAN GIJN, 

minister van Financiën, 20 juli 1916 
4.10.1 Doel 

Belastingdifferentiaties, zoals vrijstellingen, verlaagde tarieven, verminderingen, te-
gemoetkomingen, teruggaafregelingen en aftrekposten (belastinguitgaven) hebben 
het karakter van subsidies dan wel van toedeling van andere voordelen aan belasting-
plichtigen en kunnen daardoor onder omstandigheden staatssteun vormen. Belasting-
differentiaties moeten daarom uit hoofde van het staatssteunregime bij de EC worden 
aangemeld1799. De Richtlijn energiebelastingen bevat hiertoe zelfs een uitdrukkelijke 
bepaling1800. 

Zoals het fiscaal discriminatieverbod aanknoopt bij de heffingskant ofwel de op-
brengstkant van een belastingregeling, zo knoopt het staatssteunverbod als discrimi-
natieverbod aan bij de bestedingenkant van een belastingregeling. Met het fiscaal 
discriminatieverbod wordt beoogd te voorkomen dat belastingregelingen binnen-
landse goederen gunstiger behandelen dan goederen uit andere lidstaten. Met het 
staatssteunverbod wordt beoogd te voorkomen dat het vrije verkeer van goederen 
ongunstig wordt beïnvloed door overheidsinmenging, dat wil zeggen overheidsin-

 
1797.  Artikel 23 Accijnsrichtlijn. 
1798.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2552 rk. 
1799.  Artikel 87-89 EG. 
1800.  Artikel 26 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
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menging met financiële tegemoetkomingen van overheidswege ‘die – in verschillende 
vormen – de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde 
produkties vervalsen of dreigen te vervalsen’. Het staatssteunregime maakt geen onder-
scheid naar de oorzaken of doeleinden van overheidsmaatregelen, doch ziet naar hun 
gevolgen. Een met een regeling nagestreefd specifiek economisch doel is op zichzelf 
geen grond om deze niet als staatssteun te kwalificeren1801. Een eventueel fiscaal ka-
rakter van de betwiste regeling is niet afdoende om deze buiten het bereik van het 
staatssteunregime te brengen1802. Met het fiscaal discriminatieverbod en het staats-
steunverbod wordt beoogd hetzelfde doel na te streven, dat er met name in bestaat te 
verhinderen dat de beide vormen van interventie door een lidstaat – te weten de toe-
kenning van steun enerzijds en het opleggen van een discriminatoire belasting ander-
zijds – zouden leiden tot vervalsing van de mededingingsvoorwaarden op de gemeen-
schappelijke markt. Zoals met het fiscaal discriminatieverbod wordt beoogd aan de 
heffingskant van een belastingregeling volstrekte externe neutraliteit na te streven, zo 
wordt ook volstrekte neutraliteit beoogd met het staatssteunregime aan de bestedin-
genkant van een belastingregeling. Evenwel gelden volgens het HvJ EG in het 
SOVRAPREZZO-arrest (1980) verschillende toepassingsvoorwaarden die specifiek zijn 
voor elk van de beide vormen van overheidsmaatregelen die zij beogen te regelen. Zij 
hebben bovendien uiteenlopende rechtsgevolgen, vooral omdat de toepassing van het 
staatssteunregime1803, anders dan de toepassing van het fiscaaldiscriminatiever-
bodsregime1804, veel ruimte laat voor ingrijpen van de EC1805. 

De regels inzake staatssteun vormen de hoeksteen van een communautair systeem 
dat is bedoeld om te waarborgen dat de mededinging binnen de interne markt niet 
wordt vervalst1806. Het doel van het staatssteunverbod is derhalve gelijke mededin-
gingsvoorwaarden tussen marktdeelnemers te handhaven. Daartoe is een ruime inter-
pretatie van het begrip staatssteun geboden, wil het staatssteunverbod een zinvolle 
bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van dit doel en de goede werking van 
de interne markt. Dat is de reden waarom het HvJ EG heeft beslist dat bij de toepassing 
van artikel 87 EG primair gelet moet worden op de effecten van maatregelen op be-
voordeelde ondernemingen of producenten.  

Belastingen kunnen op zichzelf geen steunmaatregel vormen. In het geval van een 
algemene belasting waarvan het primaire doel doorgaans bestaat uit het genereren 

 
1801. HvJ EG 26 september 1996, nr. C-241/94, Frankrijk vs. EC, Jur. 1996, blz. I-4551, r.o. 20. HvJ EG 

17 juni 1999, nr. C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 25. GvEA EG 
29 september 2000, nr. T-55/99, Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
vs. EC, Jur. 2000, blz. II-3207, r.o. 53. 

1802. Artikel 87-89 EG. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 13. HvJ EG 
25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 
blz. 487, r.o. 17. 

1803. Artikel 87-89 EG. 
1804. Artikel 90-91 EG. 
1805. HvJ EG 13 maart 1979, nr. 91/78, Hansen GmbH & Co. vs. Hauptzollamt Flensburg, Jur. 1979, 

blz. 935. HvJ EG 21 mei 1980, nr. 73/79, EC vs. Italië (surcharge on sugar Sovraprezzo), Jur. 1980, 
blz. 1533, r.o. 8. 

1806. Artikel 3 lid 1 onderdeel g EG. 
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van overheidsinkomsten en waarvan de opbrengsten naar de algemene middelen 
vloeien, is het niet de heffing zelf, maar (alleen) de daarop toegestane vrijstellingen, 
verminderingen en tegemoetkomingen die steunmaatregelen kunnen vormen. On-
rechtmatige steunverlening behoort aan de kant van de ontvanger van de steun, en 
niet aan de heffingenkant te worden bestreden. Alleen in het geval van een bestem-
mingsbelasting waarvan de opbrengsten uitsluitend dienen ter financiering van één 
steunmaatregel, een dwingend bestemmingsverband, maakt de heffing zelf deel uit 
van de steunmaatregel1807. 

Het staatssteunregime werkt binnen de gehele Gemeenschap; niet alleen in intra-
communautaire verhoudingen. Door de onderlinge verbondenheid van markten waar-
op ondernemingen binnen de interne markt opereren, kan een steunmaatregel de 
intracommunautaire mededinging verstoren, ook al voert de begunstigde onderne-
ming nagenoeg haar gehele productie uit naar derde landen of verricht een begunstig-
de ondernemer enkel plaatselijke of regionale vervoersdiensten. De kansen voor in 
andere lidstaten gevestigde ondernemingen om ook soortgelijke goederen in derde 
landen af te zetten of dezelfde vervoersdiensten in dezelfde regio te verrichten nemen 
erdoor af1808. 

Het samenwerkingsbeginsel ofwel het beginsel van de gemeenschapstrouw, dat de 
lidstaten gebiedt zich onthouden van alle maatregelen welke de verwezenlijking van 
de doelstellingen van het EG-verdrag in gevaar kunnen brengen en hen verplicht de 
vervulling van de taak van de Gemeenschap te vergemakkelijken, kan niet worden 
aangevoerd om de werkingssfeer van het staatssteunverbod uit te breiden tot gedra-
gingen van de lidstaten die niet onder het staatssteunregime vallen, zoals ondersteu-
ningsmaatregelen die door de staat worden opgelegd, maar door particuliere onder-
nemingen gefinancierd1809. 

4.10.2 Handelsverkeer ongunstig beïnvloeden 

In de kern bepaalt het staatssteunregime, dat behoudens de afwijkingen waarin het 
EG-verdrag voorziet, steunmaatregelen van de lidstaten of in welke vorm ook met 
staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde on-
dernemingen of bepaalde producten vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar 
zijn met de gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het handelsverkeer 
tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. Deze bepaling heeft dus betrekking op be-

 
1807.  HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 

blz. 487, r.o. 17-19. HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant 
(SWNB) vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, blz. I-87. HR 10 maart 2006, nr. 35.525, LJN AU3098. HvJ EG 
13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van LNV, Jur. 2005, blz. I-127. HR 10 maart 
2006, nr. 33.037 (Pape), LJN AB2880. HR 10 maart 2006, nr. 33.484, LJN AU3093.  

1808. HvJ EG 13 juli 1988, nr. 102/87, Frankrijk vs. EC, Jur. 1988, blz. 4067, r.o. 19. HvJ EG 21 maart 1991, 
nr. C-305/89, Italië vs. EC, Jur. 1991, blz. I-1603, r.o. 26. HvJ EG 14 september 1994, nrs. C-278/92, 
279/92 en C-280/92, Spanje vs. EC, Jur. 1994, blz. I-4103, r.o. 40. 

1809. Artikel 10 EG. HvJ EG 17 november 1993, nr. C-2/91, Strafzaak tegen Wolf W. Meng, Jur. 1993, 
blz. 5751, r.o. 14. HvJ EG 13 maart 2001, nr. C-379/98, PreußenElektra AG vs. Schhleswag AG, 
Jur. 2001, blz. I-02099, r.o. 63-65. 
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sluiten van de lidstaten, waardoor deze ter verwezenlijking van eigen economische en 
sociale doeleinden, eenzijdig en autonoom geldmiddelen ter beschikking stellen van 
ondernemingen of andere rechtssubjecten of hen voordelen verschaffen ter verwezen-
lijking van nagestreefde economische of sociale doelstellingen te bevorderen1810. Het 
staatssteunregime heeft dus geen betrekking op communautaire besluiten van de 
Raad en de EC, zoals verordeningen en richtlijnen, waaraan de lidstaten uitvoering 
dienen te geven, ook al bieden deze besluiten bepaalde voordelen een bepaalde inge-
zetenen. Deze communautaire besluiten zijn niet aan een enkele lidstaat toe te reke-
nen. Voordelen kunnen slechts als steunmaatregel worden aangemerkt, wanneer zij 
aan de betreffende lidstaat kunnen worden toegerekend1811. In het DEUTSCHE BAHN-
arrest (2006), waarin Deutsche Bahn AG de stelling betrekt, dat de vrijstelling voor de 
commerciële luchtvaart van accijns van minerale oliën een steunmaatregel is, omdat 
de hogesnelheidsspoorweg valselijk door de luchtvaart met de vrijstelling wordt be-
concurreerd, beslist het GvEA EG dat deze vrijstelling berust op de Structuurrichtlijn 
minerale oliën, thans de Richtlijn energiebelastingen, en de lidstaten bij de omzetting 
van deze richtlijnvrijstelling in nationale wetgeving geen beleidsruimte hadden of 
hebben deze uit te breiden naar het hogesnelheidsspoor1812. De richtlijn legt de lidsta-
ten immers een duidelijke en nauwkeurige verplichting op om brandstof voor de 
commerciële luchtvaart niet aan accijns te onderwerpen. Met de omzetting van de 
vrijstelling in nationaal recht voeren de lidstaten overeenkomstig hun verdragsver-
plichtingen enkel communautaire bepalingen uit. De betrokken bepaling kan dan ook 
niet aan de Duitse Staat worden toegerekend, maar vloeit rechtstreeks voort uit een 
handeling van de gemeenschapswetgever1813. Hier is een parallel te zien met het -
arrest (2004). De aanleiding voor dat arrest was, dat de EC verschillende klachten had 
ontvangen over de toepassing van het verlaagde accijnstarief op  (ouzo), terwijl 
Griekenland voor andere vergelijkbare alcoholhoudende dranken zoals gin, wodka, 
whisky, rum, tequila en arak een veel minder gunstig tarief toepast. Het verlaagde 
accijnstarief voor  is gebaseerd op de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken1814. In het -arrest (2004) heeft het HvJ EG beslist dat Griekenland handelt in 
overeenstemming met het bepaalde in dit voorschrift en niet is tekortgeschoten in 
haar verplichtingen krachtens het gemeenschapsrecht1815. Handelingen van de ge-
meenschapsinstellingen worden, aldus het HvJ EG, vermoed rechtsgeldig te zijn en 
bijgevolg rechtsgevolgen in het leven roepen, zolang zij niet zijn ingetrokken, niet in 
het kader van een beroep tot nietigverklaring nietig zijn verklaard of niet ten gevolge 

 
1810.  HvJ EG 27 maart 1980, nr. 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs.Denkavit Italiana 

Srl, Jur. 1980, blz. 1205, r.o. 31. 
1811.  HvJ EG 16 mei 2002, nr. C-482/99, Frankrijk vs. EC, Jur. 2002, blz. I-4397, r.o. 24, en de aldaar 

aangehaalde rechtspraak. 
1812.  HvJ EG 25 september 2003, nr. C-437/01, EC vs. Italië (Italiaanse smeeroliën I), Jur. 2003, 

blz. I-9861. HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways 
AB, vs. Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 30-32.  

1813.  GvEA EG 5 april 2006, nr. T-351/02, Deutsche Bahn AG vs. EC, r.o. 102. 
1814.  Artikel 23 aanhef en lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1815.  HvJ EG 5 oktober 2004, nr. C-475/01, EC vs. Griekenland (toepassing van lager tarief op  (ouzo) 

dan op andere alcoholhoudende dranken), Jur. 2004, blz. I-8923, r.o. 15 en 23. 



4.10   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

614 

van een prejudiciële verwijzing of een exceptie van onwettigheid ongeldig zijn ver-
klaard. Als uitzondering op dit beginsel moeten handelingen waaraan een onregel-
matigheid kleeft die van een zo klaarblijkelijke ernst is, dat zij door de communautaire 
rechtsorde niet kan worden getolereerd, worden geacht geen enkel – ook geen voor-
lopig – rechtsgevolg in het leven te hebben geroepen, dat wil zeggen als juridisch non-
existent worden beschouwd. Deze uitzondering beoogt een evenwicht te bewaren 
tussen twee fundamentele, zij het soms tegenstrijdige, vereisten waaraan een rechts-
orde moet voldoen, te weten de stabiliteit van de rechtsverhoudingen en de eerbiedi-
ging van de legaliteit. Gelet op de ernst van de consequenties die zijn verbonden aan 
de vaststelling dat een handeling van een gemeenschapsinstelling non-existent is, 
moet deze vaststelling om redenen van rechtszekerheid worden voorbehouden voor 
uiterst extreme gevallen1816. Verder kunnen volgens het HvJ EG in het EKW-arrest 
(2000) diegenen die een verplichte bijdrage verschuldigd zijn, zich er niet op beroe-
pen, dat een door anderen genoten vrijstelling staatssteun vormt1817. Dat blijft volgens 
het HvJ EG in het STREEKGEWEST-arrest (2005) ook zo wanneer het tarief of een van de 
tarieven van de betreffende belastingregeling extra is verhoogd om met die extra 
opbrengst de budgettaire dekking te verzorgen van de derving van belastinginkom-
sten die ontstaat door het invoeren van een specifieke vrijstelling of andere differenti-
atie1818. 

Het door DEUTSCHE BAHN AG gekozen spoor de accijnsvrijstelling te verwerven via 
het staatssteunregime was dus van begin af aan doodlopend. Sporen met reële kansen 
op succes voor hogesnelheidsspoorwegmaatschappijen vormen (1) het stellen van de 
exceptie van onwettigheid van de vrijstelling, nu een nieuwe concurrentieverhouding 
tussen het luchtvervoer en het vervoer per spoor is ontstaan, welke vanuit het milieu-

 
1816.  Zie in deze zin: HvJ EG 15 juni 1994, nr. C-137/92 P, EC vs. BASF AG, Limburgse Vinyl Maatschappij 

NV, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Huels AG, Elf Atochem SA, Société Artesienne de Vinyle SA, 
Wacker Chemie GmbH, Enichem SpA, Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc, Shell Interna-
tional Chemical Company Ltd en Montedison SpA, Jur. 1994, blz. I-02555, r.o. 48-50. HvJ EG 8 juli 
1999, nr. C-245/92 P, Chemie Linz GmbH vs. EC, Jur. 1999, blz. I-04643, r.o. 93-95. 

1817. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberu-
fungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsge-
sellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 51 en 53. 
HvJ EG 13 juli 2000, nr. C-36/99, Idéal tourisme SA vs. België, Jur. 2000, blz. I-6049, r.o. 26-29. 
HvJ EG 20 september 2001, nr. C-390/98, H.J. Banks & Co. Ltd vs. The Coal Authority en Secretary 
of State for Trade and Industry (Banks II), Jur. 2001, blz. I-06117, r.o. 80. Dit arrest is gewezen in 
het kader van het EGKS-verdrag en beslist de rechtsvraag inzake de verschuldigdheid van royal-
ties tegenover een steunmaatregel op basis van artikel 9, eerste lid, van beschikking nr. 3632/93, 
op basis waarvan de lidstaten de EC kennis moeten geven van alle financiële steunmaatregelen 
welke zij voornemens zijn ten behoeve van de kolenindustrie te nemen, en volgens artikel 9, vier-
de lid, eerste volzin, mogen zij de voorgestelde steunmaatregelen uitsluitend na goedkeuring van 
de EC ten uitvoer leggen. Dit laatste voorschrift is identiek aan artikel 88 lid 3 EG. Beide bezitten 
rechtstreekse werking (r.o. 70). HvJ EG 13 juni 2002, nrs. C-430/99 en C-431/99, Inspecteur van de 
Belastingdienst Douane, district Rotterdam vs. Sea-Land Service Inc. en Nedlloyd Lijnen BV, 
Jur. 2002, blz. I-5235, r.o. 47. 

1818.  Zo ook: HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) 
vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, blz. I-87. 
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beleid bewust door regeringen is gecreëerd1819, (2) het verwerven van een machtiging 
van de Raad tot toepassing van verdere vrijstellingen of verlagingen uit specifieke be-
leidsoverwegingen op basis van het communautair gezondheids-, milieu-, energie- en 
vervoersbeleid1820, of (3) nieuwe besluitvorming van de Raad op basis van de nieuwe 
concurrentieverhoudingen en de vorengenoemde ontwikkelingen in ICAO-verband. 
De hogesnelheidsspoorwegen zullen de EC aan hun zijde treffen. De EC (2000) is in 
haar Groenboek over het Europese energiebeleid van opvatting dat de hogesnel-
heidsspoorwegen en de luchtvaart met elkaar in concurrentie staan: ‘De HST wordt op 
een traject tussen een hoofdstad en een andere grote stad (600 km) beconcurreerd 
door het vliegtuig, met alle congestieproblemen van dien, vooral bij het vertrek uit de 
hoofdstad. Het vliegtuig gebruikt kerosine, die volledig van belastingen is vrijgesteld, 
terwijl de treinreiziger de BTW op elektriciteit en eventueel de accijns betaalt die in de 
prijs van het kaartje voor de HST wordt doorberekend’1821. 

Het staatssteunverbod is niet toepasselijk op algemene, generieke maatregelen die 
voor alle ondernemingen en bedrijfstakken gelden. Lastenverlichtingsmaatregelen, 
welke soms synoniem lijken aan staatssteun, vallen voor categorieën ondernemingen 
of bedrijfstakken in het algemeen buiten het steunregime1822. 

 
1819.  Op basis van artikel 241 EG, dat van toepassing is alle communautaire besluitvorming van alge-

mene strekking. Vgl. P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a., Het recht van de Europese Unie 
en van de Europese Gemeenschappen, Deventer 2003, blz. 386. 

1820.  Artikel 19 Richtlijn energiebelastingen. 
1821.  EC, Groenboek Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening, 

COM(2000) 769 definitief, Brussel, 29 november 2000, blz. 59 en 61. 
1822. Een algemene lastenverlichtingsmaatregel, lastenverlichting voor iedereen, is geen steunmaat-

regel, als daarvan niet kan worden gezegd dat daardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde goe-
deren of diensten worden begunstigd. Hoe minder algemeen en hoe meer sectorspecifiek een las-
tenverlichtingsmaatregel in het kader van lastenherverdeling wordt geconstrueerd, hoe eerder 
deze het karakter krijgt van een steunmaatregel. De grens tussen specifiek en selectief enerzijds 
en generiek anderzijds loopt tussen regelingen die evident ten gunste van bepaalde onderne-
mingen werken, en regelingen waarvan alle ondernemingen door hun ondernemingsuitoefening 
gebruik maken. De zelfstandigenaftrek en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in de inkom-
stenbelasting zijn geen steunmaatregelen. De cultuurgrondvrijstelling en de substraatteelt-
vrijstelling in de OZB zijn zo algemeen, dat de EC deze vrijstellingen geen steun vindt vormen. Be-
lastingmaatregelen ten gunste van de primaire landbouwproductie vormen op zich geen staats-
steun. Hiertoe behoort onder mee de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting. Ook bena-
drukt de EC de bijzondere kenmerken van de land- en tuinbouwsector en de specifieke functie van 
grond voor de primaire productie, en overweegt: ‘dat een correctie noodzakelijk kan zijn om re-
kening te houden met het belang van de grond bij activa die kenmerkend zijn voor bepaalde sec-
toren zoals de landbouw. De specifieke aard van de grond in de landbouw wordt dus uitdrukkelijk 
erkend’. Ten aanzien van de substraatteelt in relatie tot de cultuurgrondvrijstelling ‘lijkt er geen 
reden te zijn om deze vrijstelling niet uit te breiden tot identieke en soortgelijke gewassen die op 
substraat worden geteeld. (…) Door deze uitbreiding wordt het algemene karakter van het huidi-
ge fiscale stelsel nog verder versterkt.’, aldus de EC, zie: Besluit van de EC van 12 mei 2000, nr. 
SG(2000) D/103619 en Kamerstukken II en I 1998-1999, 26 423, waarin er steeds is vanuit gegaan 
dat geen sprake is van een steunmaatregel. De productiefactor cultuurgrond heeft in het agrari-
sche productieproces een bijzondere positie die een vrijstelling rechtvaardigt welke past binnen 
de aard en de opzet van het fiscale stelsel, zie: Mededeling EC nr. 98/C 384/03, PB 1998, C384/3, 
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Als steunmaatregelen worden beschouwd maatregelen die, in verschillende vor-
men, lasten verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken, 
rekening houdend met de aard en de systematiek van het betrokken lastenstelsel, en 
daardoor – zonder subsidies in de strikte zin van het woord te zijn – van gelijke aard 
zijn en tot identieke gevolgen leiden1823. Het tegenovergestelde van steun, een bijzon-
dere last, is daarentegen een extra last ten opzichte van de normale lasten. Het aldus 
ontstane verschil wordt niet als steun beschouwd en de normale regel ten opzichte 
van de bijzondere last dus niet een steunmaatregel1824. Naar vaste rechtspraak van het 
HvJ EG is het steunverleningsbegrip materieel en ruim. Het omvat alle vormen van 
kunstmatige lastenvermindering van ondernemingen of productiekosten, niet enkel 
positieve prestaties, zoals subsidies, maar eveneens maatregelen die, in verschillende 
vormen, lasten verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken 
en daardoor – zonder nog subsidies in de strikte zin van het woord te zijn – van gelijke 
aard zijn en tot identieke gevolgen leiden1825. Het begrip steun heeft een meer algeme-

 
onderdeel 27. Een in beginsel voor iedere ondernemer openstaande exportfaciliteit is toch een 
steunmaatregel, omdat niet iedere ondernemer exporteert: HvJ EG 10 december 1969, nrs. 6/69 
en 11/69, EC vs. Frankrijk (Export credits rediscount rate), Jur. 1969, blz. 523, r.o. 43. De VAMIL, 
EIA, MIA, de S&O-faciliteit en de groenregeling in de IB/Vpb zijn om die redenen ook steunmaatre-
gelen. Deze faciliteiten zijn door Nederland ingevolge artikel 88 lid 2 onderdeel c EG bij de EC 
aangemeld en door de EC goedgekeurd. Ook de Wbm bevat diverse differentiaties die steunmaat-
regelen vormen en eveneens aan de EC zijn gemeld en door haar goedgekeurd. De omstandigheid 
dat een enkele onderneming die niet behoort tot de groep begunstigde ondernemingen meeprofi-
teert van de genomen maatregel maakt die maatregel nog niet tot een generieke steunmaatregel: 
HvJ EG 28 januari 1986, nr. 169/84, Compagnie Française de l'Azote (COFAZ) SA en anderen vs. EC, 
Jur. 1986, blz. 408, r.o. 22. 

1823. HvJ EG 15 maart 1994, nr. C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, thans Banco Exterior de 
España SA vs. Ayuntamiento de Valencia, Jur. 1994, blz. I-877, r.o. 13. HvJ EG 17 juni 1999, nr. 
C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 23. HvJ EG 19 september 2000, nr. 
C-156/98, Duitsland vs. EC, Jur. 2000, blz. I-6857, r.o. 25. HvJ EG 13 juni 2002, nr. C-382/99, Neder-
land vs. EC, Jur. 2002, blz. I-05163, r.o. 60. 

1824. HvJ EG 20 september 2001, nr. C-390/98, H.J. Banks & Co. Ltd vs. The Coal Authority en Secretary 
of State for Trade and Industry (Banks II), Jur. 2001, blz. I-06117, r.o. 33. Vgl. de omgekeerde dis-
criminatie in het FDV-regime. Het zwaarder belasten van binnenlandse goederen en diensten dan 
van goederen en diensten van buitenlandse herkomst valt niet onder de werkingssfeer van het 
FDV, maar kan zich voordoen als gevolg van bijzonderheden van niet-geharmoniseerde nationale 
wetgevingen op gebieden die onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen, zie: HvJ EG 13 maart 
1979, nr. 86/78, S.A. des Grandes Distilleries Peureux vs. Directeur des Services Fiscaux de la Hau-
te-Saône et du Territoire de Belfort, Jur. 1979, blz. 897, r.o. 32-33. Het FDV verbiedt niet een slech-
tere behandeling van eigen ingezetenen dan van ingezetenen van andere lidstaten. Dit wordt niet 
anders indien de slechter behandelde eigen ingezetene zelf in een grensoverschrijdende situatie 
verkeert en daarmee binnen de werkingssfeer komt van het EG-verdrag. Hij kan in dat geval wel 
een zelfde, gunstiger behandeling inroepen als voor buitenlandse EU-ingezetenen geldt. HvJ EG 
7 februari 1979, nr. 115/78, J. Knoors vs. Staatssecretaris van EZ (vestigingsrecht), Jur. 1979, 
blz. 00399, r.o. 23-24. 

1825. HvJ EG 23 februari 1961, nr. 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg vs. de Hoge 
Autoriteit van de EGKS, Jur. 1961, blz. 0097. HvJ EG 20 september 2001, nr. C-390/98, H.J. Banks & 
Co. Ltd vs. The Coal Authority en Secretary of State for Trade and Industry (Banks II), Jur. 2001, 
blz. I-06117, r.o. 30. Deze arresten zijn weliswaar gewezen in het kader van de EGKS, maar heeft 
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ne strekking dan het begrip subsidie, omdat het niet alleen positieve prestaties zoals 
de subsidie zelf omvat, maar ook overheidsmaatregelen die, in verschillende vormen, 
de lasten verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken1826. 
Bovendien maakt het staatssteunverbod naar vaste rechtspraak geen onderscheid naar 
de redenen of doeleinden van de maatregelen van de lidstaten, doch ziet naar de ge-
volgen ervan1827. 

Het handhavingsmechanisme van het staatssteunregime bestaat uit raadpleging 
door de EC van de betrokken lidstaat en het doen van aanbevelingen door de EC aan de 
betrokken lidstaat en, voor het geval dat die niet mochten leiden tot overeenstemming 
ter opheffing van de verstoring, stelt de Raad, met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen, op voorstel van de EC de voor dat doel noodzakelijke richtlijnen vast. Voor 
nieuwe maatregelen geldt voor de lidstaten een consultatieplicht van de EC. Daarnaast 
kunnen de EC en de Raad alle andere dienstige maatregelen nemen waarin het EG-ver-
drag voorziet. De beoordelingsvrijheid die de EC en de Raad hier toekomen, verzet zich 
tegen het toekennen van directe werking aan de kernbepalingen van het staatssteun-
regime, dat wil zeggen dat deze voor de burgers geen rechten scheppen, welker hand-
having aan de nationale rechters kan worden gevraagd1828. 

4.10.3 Distorsieregime 

Het staatssteunregime is een verbijzondering van het algemene distorsieregime1829. 
Beide regimes zijn strak afgebakend1830. Een distorsie is een verstoring, een gevolg van 
verschillen in wetgeving tussen verschillende lidstaten, een merkbare beïnvloeding 
van de marktallocatie van producten en productiefactoren door overheidsinterven-
tie1831. Het distorsieregime houdt in, dat in elk geval geen regelingen mogen worden 

 
ook betekenis voor het steunkader van het EG-verdrag. HvJ EG 1 december 1998, nr. C-200/97, 
Ecotrade Srl vs. Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), Jur. 1998, blz. I-07907, r.o. 34. HvJ EG 
15 maart 1994, nr. C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, thans Banco Exterior de España SA 
vs. Ayuntamiento de Valencia, Jur. 1994, blz. I-00877, Jur. 1994, blz. I-877, r.o. 13. 

1826.  HvJ EG 8 november 2001, nr. C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH, Wietersdorfer & Peggauer 
Zementwerke GmbH vs. Finanzlandesdirektion für Kärnten (Restitutie energieheffingen I), Jur. 
2001, blz. I-08365, r.o. 38. HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-501/00, Spanje vs. EC, Jur. 2004, blz. I-6717, 
r.o. 90. HvJ EG 15 december 2005, nr. C-66/02, Italië vs. EC, Jur. 2005, blz. I-10901, r.o. 77. 

1827. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 13. HvJ EG 26 september 1996, 
nr. C-241/94, Frankrijk vs. EC, Jur. 1996, blz. I-4551, r.o. 20. HvJ EG 13 juni 2002, nr. C-382/99, 
Nederland vs. EC, Jur. 2002, blz. I-05163, r.o. 61. 

1828. HvJ EG 15 juni 1964, nr. 6/64, Flaminio Costa vs. Enel, Jur. 1964, blz. 1141 en 1161. 
1829.  Artikelen 96-97 EG. 
1830.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staats-

secretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 24. Conclusie A-G Geelhoed van 4 maart 2004 voor HvJ EG 
13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatssecretaris, 
Jur. 2005, blz. I-87, en voor HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van LNV, 
Jur. 2005, blz. I-127, r.o. 28-29. 

1831.  HvJ EG 14 juli 1981, nr. 155/80, Strafzaak tegen Sergius Oebel (verbod nachtarbeid broodbakkerij-
en), Jur. 1981, blz. 1993-2011. HvJ EG 20 oktober 1993, nrs. 92/92 en 326/92, Phil Collins vs. Imtrat 
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getroffen die door het oproepen van specifieke lasten de mededingingsvoorwaarden 
op de gemeenschappelijke markt verstoren. Dit distorsievoorkomingsmechanisme is 
van toepassing op belastende overheidsinterventies. De reikwijdte ervan is ruimer dan 
voor louter financiële overheidsinmenging, het noodzakelijke element van de staats-
steunmaatregel. Voor distorsies die door het financiële element te herleiden zijn tot 
staatssteun voorziet het staatssteunregime in een bijzondere bevoegdheid voor de 
Gemeenschap. Die kenmerkt zich door een scherpe normstelling, een veel zwaarder 
bewakingsmechanisme en door ruim omschreven uitvoerings- en controlebevoegd-
heden voor de EC1832. 

Binnen het distorsieregime bestaan globale, generieke en specifieke distorsies. Glo-
bale distorsies doen zich voor op macroniveau, bijvoorbeeld ten gevolge van ver-
schillen in de gemiddelde hoogte van de collectieve lastendruk, in een te hoog arbeids-
kosten- en prijsniveau, dat zichtbaar wordt in een structureel tekort op de lopende 
rekening van de betalingsbalans en een stijgende werkloosheid. Als het omgekeerde 
zich voordoet ontstaat een aanzienlijk overschot op de lopende rekening met een 
overspannen arbeidsmarkt en dreiging van prijsinflatie1833. Generieke distorsies doen 
zich voor op sectoraal, regionaal of categoraal mesoniveau van de economie. Sectorale 
generieke verstoringen ontstaan als één sector ten opzichte van andere sectoren rela-
tief wordt bevoordeeld, dan wel benadeeld1834. Specifieke distorsies komen voor in de 

 
Handelsgesellschaft mbH en Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH en Leif Ema-
nuel Kraul vs. EMI Electrola GmbH, Jur. 1993, blz. I-05145, r.o. 30. 

1832.  De bepalingen van het distorsieregime, de artikelen 96-97 EG, hebben geen directe werking. 
HvJ EG 15 juni 1964, nr. 6/64, Flaminio Costa vs. Enel, Jur. 1964, blz. 1141, 1161. 

1833. De hierop betrekking hebbende gemeenschapsbevoegdheden liggen voor het (financieel) econo-
misch beleid vast in de artikelen 99 en 104 EG en voor het binnen de EMU geüniformeerde mone-
taire beleid in de artikelen 105 tot en met 111 EG. 

1834. Zo schept het gemeenschappelijk landbouwbeleid bewust een cluster van sectorale distorsies, 
waarvan de lasten op de andere sectoren van de economie drukken. Hier te lande was tot in de ja-
ren negentig van de 20e eeuw de relatief lage dieselaccijns de oorzaak van een sectorale distorsie 
ten gunste van het beroepsgoederenvervoer over de weg. Het wegvallen van de economische bin-
nengrenzen heeft tot gevolg gehad dat zich op meso-economisch, vooral sectoraal, niveau one-
venwichtigheden konden voordoen. Zij zijn meestal te herleiden tot dispariteiten in stelsels van 
wetgeving. Zo zal een fiscaal stelsel dat in lidstaat X relatief zwaar op de productiefactor arbeid 
drukt, zoals in Nederland, en in het stelsel in lidstaat Y naar verhouding de factor kapitaal zwaar 
belast, binnen de gemeenschappelijke markt de concurrentieverhoudingen diepgaand kunnen be-
invloeden. Dergelijke generieke distorsies kunnen in beginsel het gevolg zijn van alle publieke in-
terventies die het marktgedrag van ondernemingen raken en op den duur de allocatieprocessen 
op de gemeenschappelijke markt ernstig verstoren. Mede met het oog daarop is in het EG-verdrag 
voorzien in de mogelijkheid van harmonisatie van wetgeving (artikel 94 EG). Niet alleen het ge-
bruik van het harmonisatie-instrument heeft binnen de context van de gemeenschappelijke markt 
tot een onmiskenbare convergentie in sociaal-economische, economische en fiscale (indirecte be-
lastingen) wetgeving geleid. Daar liggen ook zelfstandige initiatieven van nationale wetgevers aan 
ten grondslag. Deze spontane convergentie heeft zich vooral op het terrein van de directe belas-
tingen voorgedaan, waar de Gemeenschap haar bevoegdheid slechts moeizaam kan activeren. Re-
gionale generieke distorsies zijn over het algemeen het beoogde resultaat van fiscale en budget-
taire en infrastructurele faciliteiten ten behoeve van de economisch zwakkere regio's. Categorale 
generieke distorsies vloeien voort uit verschillen in lastendruk voor categorieën voor onderne-
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vorm van meer op bepaalde activiteiten gerichte maatregelen in vele gedaanten. Spe-
cifieke distorsies vloeien voort uit specifieke overheidsinterventies die op bepaalde 
producten, productieprocessen of ondernemingen bijzondere lasten leggen, dan wel 
daarvoor in bijzondere voordelen voorzien1835. 

De regels van het distorsieregime zijn nog nauwelijks toegepast, vooral als gevolg 
van door de ruime interpretatie door het HvJ EG van de verboden op maatregelen en 
heffingen van gelijke werking en van het begrip staatssteun alsmede als gevolg van de 
harmonisatie van nationale wetgeving, met name op fiscaal terrein1836. Die van het 
staatssteunregime vormen de basis van een omvangrijke beleidspraktijk en een nog 

 
mingen uit hoofde van hun bedrijfsomvang of andere functionele kenmerken zoals exportgericht-
heid, arbeids-, kapitaal- of energie-intensiteit. De administratievelastendruk is een onbedoelde 
verstoring ten nadele van het MKB, terwijl verschillende generieke maatregelen in de fiscale sfeer 
juist – bedoeld – het scheppen van positieve verstoringen voor kleinschalige ondernemen beogen. 
Regulerende energiebelastingen, zoals per 1 januari 2004 geharmoniseerd bij de Richtlijn ener-
giebelastingen beogen bewust de concurrentieverhoudingen te beïnvloeden ten nadele van mili-
eubelastende activiteiten. Algemene, op een gehele sector van toepassing zijnde maatregelen 
kunnen generieke distorsies zijn. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709. 
Niet de aard van de maatregel, maar het gevolg daarvan op de concrete concurrentieverhoudingen 
is bepalend voor de soort distorsie, en daarmee voor de toepasselijkheid van het distorsieregime. 

1835. Waar het bijzondere lasten betreft, gaat het vaak om specifieke gedragsregulerende belastingen. 
Zij komen in het milieubeleid en het planologisch beleid steeds frequenter voor. Zij vormen het 
spiegelbeeld van specifieke voordelen ofwel steunmaatregelen, die met incentives, in plaats van 
met desincentives, het gedrag van marktpartijen beogen te beïnvloeden. Veel op de markt be-
staande distorsies zijn expressis verbis door de overheid zo bedoeld, zoals de selectieve lastenver-
zwaringen van alcohol, tabak, energie, water en automobiliteit (‘demerit goods’) en selectieve las-
tenverlichtingen van loodvrije benzine, zwavelarme benzine en diesel en energiebesparende goe-
deren en handelingen (‘merit goods’), allemaal door middel van de accijnzen. Middelen worden 
onttrokken aan de private sector en bestemd voor een doel van algemeen belang. Gewoonlijk heb-
ben deze selectieve maatregelen de strekking het gedrag van de marktdeelnemers gericht te beïn-
vloeden. Daarom mogen de daaruit voortvloeiende verstoringen niet per definitie negatief worden 
beoordeeld. Een wettelijke verplichting van elektriciteitsbedrijven om een minimale elektriciteit 
tegen bepaalde minimumprijzen af te nemen van groenestroomproducenten is weliswaar een 
distorsie van de elektriciteitsmarkt, maar dient duurzame ontwikkeling en milieubescherming, 
kerndoelstellingen van het EG-verdrag. De in beginsel ongewenste martktverstoring door de 
distorsie (de overheidsinterventie) wordt gerechtvaardigd door de doelstelling die maatschap-
pelijk gewenst en daardoor positief is. De accijnsheffing van gelode benzine is evenzeer een dis-
torsie in de mededingingsvoorwaarden op de desbetreffende markt met het doel de productie en 
afzet van de desbetreffende brandstof negatief te beïnvloeden. Een dergelijke distorsie vindt haar 
rechtvaardiging eveneens in milieupolitieke doelstellingen. Omgekeerd schept een specifieke 
steunmaatregel, bijvoorbeeld ten behoeve van bepaalde investeringen in economisch zwakke re-
gio's een distorsie ten nadele van de meer welvarende regio's. Deze generieke distorsie vindt haar 
rechtvaardiging in vrij algemeen aanvaarde regionaal-sociaal-economische beleidsdoelstellingen. 
Zie: Conclusie A-G Geelhoed van 18 september 2003 voor HvJ EG nr. C-308/01, Gil Insurance Ltd, 
UK Consumer Electronics Ltd, Consumer Electronics Insurance Co. Ltd, Direct Vision Rentals Ltd, 
Homecare Insurance Ltd, Pinnacle Insurance plc vs. Commissioners of Customs & Excise (verhoogd 
tarief op bepaalde verzekeringsovereenkomsten – Staatssteun), Jur. 2004, blz. I-4777. 

1836. Zie ook: P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a., Het recht van de Europese Unie en van de 
Europese Gemeenschappen, Deventer 2003, blz. 721-723. 
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steeds in verfijning groeiende rechtspraak van het HvJ EG. Het vereiste dat er verschil-
len bestaan tussen wetgevingen van lidstaten, maakt het mogelijk de werkingssfeer 
van het distorsieregime af meteen te bakenen tegenover de talrijke discriminatiever-
boden in het EG-verdrag1837. Bij discriminatie is immers sprake van een ongelijke be-
handeling door één lidstaat van in gelijke omstandigheden verkerende subjecten of 
objecten of van gelijke behandeling van in ongelijke omstandigheden verkerende 
subjecten of objecten. Essentieel is, dat de ongelijke behandeling van binnen de ge-
meenschappelijke markt opererende subjecten de uitkomst is van ongelijkheid tussen 
de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van twee of meer lidstaten.  

Uit de formuleringen van de bepalingen van het staatssteunregime en het distorsie-
regime blijkt dat specifieke verstoringen op de gemeenschappelijke markt niet be-
paald ontoelaatbaar zijn. Het distorsieregime voorziet in een beoordelingsruimte voor 
de EC bij haar beslissing om al dan niet op te treden tegen een specifieke verstoring, 
welke moet worden opgeheven. Het staatssteunregime voorziet in een reeks verplich-
te, respectievelijk discretionaire uitzonderingen op de algemene verbodsnorm van dat 
regime1838. Het verschil in rechtsgevolgen die in het EG-verdrag aan uit specifieke 
distorsies enerzijds en uit staatssteunmaatregelen anderzijds voortvloeiende versto-
ringen worden verbonden, noopt tot een nauwkeurige afbakening tussen deze beide 
typen overheidsinterventies1839. 

4.10.4 Vereisten kwalificatie staatssteun 

Het begrip staatssteun bevat verschillende elementen. Naar vaste rechtspraak van het 
HvJ EG vereist de kwalificatie staatssteun, dat cumulatief aan alle (vier) voorwaar-
den1840 is voldaan1841. Zoals het HvJ EG in zijn ALTMARK-arrest (2003) uiteenzet, zijn 
deze vier voorwaarden: dat (1) het gaat om een financiële maatregel van de staat of 
met staatsmiddelen bekostigd, (2) de maatregel het vrije goederenverkeer ongunstig 
kan beïnvloeden, (3) de maatregel verschaft de begunstigde een voordeel, en dat (4) de 
maatregel specifiek of selectief is, dat wil zeggen dat zij de mededinging door begun-
stiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalst of dreigt te ver-
valsen. Het vaststellen van de verenigbaarheid van steunmaatregelen met de ge-
meenschappelijke markt behoort tot de uitsluitende competentie van de EC, maar 

 
1837.  Artikel 96 EG. 
1838.  Artikel 87 lid 2 en lid 3 respectievelijk lid 1 EG. 
1839.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatsse-

cretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 24. Conclusie A-G Geelhoed van 4 maart 2004 voor HvJ EG 
13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatssecretaris, 
Jur. 2005, blz. I-87, en voor HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van LNV, Ju. 
2005, blz. I-127, r.o. 28-29. 

1840.  Als bedoeld in artikel 87 lid 1 EG. 
1841. HvJ EG 21 maart 1990, nr. C-142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 25. HvJ EG 

14 september 1994, nr. C-278/92, 279/92 en C-280/92, Spanje vs. EC, Jur. 1994, blz. I-4103, r.o. 20 
HvJ EG 16 mei 2002, nr. C-482/99, Frankrijk vs. EC, Jur. 2002, blz. I-4397, r.o. 68. 
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wordt desgevraagd getoetst door de gemeenschapsrechter1842. Het gemeenschapsrecht 
verzet zich niet tegen de toepassing van nationaalrechtelijke bepalingen die de terug-
gaaf van een verplichte bijdrage afhankelijk stellen van te leveren bewijs (1) dat het 
voordeel dat vermeende begunstigdenden behalen omdat zij niet aan die bijdrage zijn 
onderworpen, groter is dan de extra kosten die zij dragen om te voldoen aan andere 
publieke verplichtingen die hen bij die nationale bepalingen zijn opgelegd, en (2) – in 
het bijzonder – dat ten minste één van de ALTMARK-voorwaarden niet is vervuld1843. 

4.10.5 Met staatsmiddelen bekostigd 

De eerste ALTMARK-voorwaarde is, dat een steunmaatregel direct of indirect met 
staatsmiddelen wordt gefinancierd, doordat de overheid de maatregel uit eigen ont-
vangsten bekostigt of van bepaalde ontvangsten afziet. Een gedraging waarvan alleen 
maar geconstateerd kan worden dat die aan een lidstaat is toe te rekenen is onvol-
doende voor de kwalificatie staatssteun. De term productiesteun geeft het karakter van 
het genoten voordeel nog wat scherper aan dan het begrip staatssteun. Meer concreet 
omvat productiesteun vermindering van investerings-, productie- of afzetlasten. Niet 
alleen min of meer zichtbare geldstromen, maar met name ook begunstigende belas-
tingmaatregelen zoals belastingvrijstelling, belastingaftrek, verlaagde tarieven, belas-
tingverminderingen, teruggaafregelingen, tegemoetkomingen en andere belasting-
uitgaven vallen onder het steunregime. Ingeval van een belastingvrijstelling worden 
weliswaar geen staatsmiddelen overgedragen, maar wordt door de overheid afgezien 
van middelen waarop zij naar algemene regels recht heeft, en de belastingdruk voor 
de begunstigden voor rekening van derden verminderd. Wordt een belastingvrijstel-
ling aan bepaalde ondernemingen verleend waardoor de financiële positie van de 
begunstigden is verbeterd ten opzichte van andere belastingplichtigen die van de 
vrijstelling niet genieten, is sprake van een steunmaatregel1844. 

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG zijn slechts de voordelen die rechtstreeks of 
zijdelings met staatsmiddelen zijn bekostigd, in deze zin als steunmaatregelen te be-
schouwen1845. Het onderscheid tussen enerzijds steunmaatregelen ‘van de staten’ en 
anderzijds steunmaatregelen ‘in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd’ bete-
kent niet, dat alle door de staat verleende voordelen steunmaatregelen zijn, ongeacht 
of zij al dan niet met staatsmiddelen worden gefinancierd. Dit onderscheid wil alleen 

 
1842.  HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg vs. 

Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim Bun-
desverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 75. HvJ EG 3 maart 2005, nr. C-172/03, Wolfgang 
Heiser vs. Finanzamt Innsbruck (herziening voorbelasting), Jur. 2005, blz. I-1627, r.o. 27. 

1843.  HvJ EG 7 september 2006, nr. C-526/04, Laboratoires Boiron SA vs. Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Lyon, die in de rechten en ver-
plichtingen is getreden van de Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) (hef-
fing verschuldigd door farmaceutische laboratoria en niet door groothandelaars-distributeurs), 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 56. 

1844. HvJ EG 15 maart 1994, nr. C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, thans Banco Exterior de 
España SA vs. Ayuntamiento de Valencia, Jur. 1994, blz. I-00877, r.o. 14. 

1845.  Artikel 87 lid 1 EG. 
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maar zeggen, dat het begrip steunmaatregel zowel de voordelen betreft die recht-
streeks door de staat worden toegekend, als die welke worden toegekend door een 
van overheidswege ingesteld of aangewezen publiek- of privaatrechtelijk lichaam, ook 
al oefent een dergelijk orgaan autonome taken uit1846. Steunmaatregelen van de staten 
omvatten normale uit publieke middelen bekostigde en rechtstreeks door de staat 
toegekende steun. Ook wanneer een derving van inkomsten wegens besteding aan een 
steunmaatregel door middelen uit andere verplichte bijdragen wordt gecompenseerd 
blijft sprake van staatsmiddelen. Steun met staatsmiddelen bekostigd omvat ook 
steun die niet rechtstreeks door de staat, maar door lagere overheden of publiek- of 
privaatrechtelijke lichamen, al dan niet los van de overheid, wordt toegekend die door 
de staat zijn aangewezen of ingesteld1847. De ratio hiervan is duidelijk: de gemeen-
schapswetgever wenst ontwijking van de regels inzake staatssteun door lagere over-
heden of geprivatiseerde toekenning van steun te voorkomen.  

Het vereiste ‘met staatsmiddelen bekostigd‘1848 betekent, dat de belasting-
differentiatie de staat noodzakelijkerwijze geld en niet slechts een wetgevingsinspan-
ning moet kosten. Indien een lidstaat ten gunste van bepaalde bedrijven of bepaalde 
producten afziet van belastingontvangsten waarop die overheid op grond van de ge-
kozen fiscale systematiek en belastingtarief recht heeft, kent die overheid die onder-
nemingen en producenten om niet een geldelijk voordeel toe ten laste van de algeme-
ne middelen1849. Maatregelen die bepaalde groepen ondernemers of verbruikers van 
goederen financiële voordelen opleveren, welke de overheid direct noch indirect geld 
kosten (met staatsmiddelen worden bekostigd), zijn geen steunmaatregelen1850. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer (1) zoals in het arrest-VAN TIGGELE (1978), minimum-
detailhandelsprijzen worden vastgesteld ten einde de verkopers van een product, 

 
1846. HvJ EG 22 maart 1977, nr. 78/76, Firma Steinike und Winlig vs. Duitsland, Jur. 1977, blz. 595, 

r.o. 21. HvJ EG 24 januari 1978, nr. 82/77, Openbaar Ministerie Nederland vs. Jacobus Philippus 
van Tiggele, Jur. 1978, blz. 25, r.o. 24 en 25. HvJ EG 7 juni 1988, nr. 57/86, Griekenland vs. EC, Jur. 
1988, blz. 2855, r.o. 12. HvJ EG 30 januari 1985, nr. 290/83, EC vs. Frankrijk, Jur. 1985, blz. 439, 
r.o. 14. HvJ EG 17 maart 1993, nrs. C-72/91 en C-73/91, Sloman Neptun Schifffahrts AG vs. Bodo 
Ziesemer, Seebetriebsrat in Sloman Neptun Schifffahrts AG, Jur. 1993, blz. I-887, r.o. 19. HvJ EG 
30 november 1993, nr. 189/91, Petra Kirsammer-Hack vs. Nurhan Sidal, Jur. 1993, blz. I-6185, 
r.o. 16. HvJ EG 7 mei 1998, nrs. C-52/97, C-53/97 en C-54/97, Epifanio Viscido (C-52/97), Mauro 
Scandella e.a. (C-53/97) en Massimiliano Terragnolo e.a. (C-54/97) vs. Ente Poste Italiane, 
Jur. 1998, blz. I-2629, r.o. 13. HvJ EG 1 december 1998, nr. C-200/97, Ecotrade Srl vs. Altiforni e 
Ferriere di Servola SpA (AFS), Jur. 1998, blz. I-7907, r.o. 35. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-295/97, In-
dustrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA vs. International Factors Italia SpA (Ifita-
lia), Dornier Luftfahrt GmbH en Ministero della Difesa, Jur. 1999, blz. I-3735, r.o. 35. HvJ EG 
13 maart 2001, nr. C-379/98, PreußenElektra AG vs. Schhleswag AG, Jur. 2001, blz. I-02099, r.o. 58. 

1847. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 16. HvJ EG 22 maart 1977, nr. 
78/76, Firma Steinike und Winlig vs. Duitsland, Jur. 1977, blz. 595, r.o. 21. HvJ EG 24 februari 1987, 
nr. 310/85, Deufil GmbH und Co. KG vs. EC, Jur. 1987, blz. 901, r.o. 8. 

1848.  Artikel 87 lid 1 EG. 
1849. HvJ EG 13 juli 1988, nr. 102/87, Frankrijk vs. EC, Jur. 1988, blz. 4067. 
1850.  Dit volgt rechtstreeks uit de bewoordingen van artikel 87 lid 1 EG. HvJ EG 24 januari 1978, nr. 

82/77, Openbaar Ministerie Nederland vs. Jacobus Philippus van Tiggele (minimumprijzen jene-
ver), Jur. 1978, blz. 25, r.o. 24 en 25. 
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uitsluitend ten laste van de verbruikers van die producten, te bevoordelen1851, wanneer 
(2) zoals in het TRAWAKO-arrest (1982), nationale tariefcontingenten voor de invoer 
van bevroren rund- en kalfsvlees uit derde landen onder nationale handelaren worden 
verdeeld1852, wanneer (3) zoals in het arrest-PETRA KIRSAMMER (1993), kleine onderne-
mers worden uitgezonderd van de generieke ontslagbeschermingswetgeving om te 
voorkomen dat hun financiële lasten worden opgelegd die hun ontwikkeling kunnen 
belemmeren1853, of wanneer (4) zoals in het arrest-PREUßENELEKTRA (2001), particuliere 
elektriciteitsbedrijven bij wettelijke regeling van een lidstaat worden verplicht om in 
hun distributiegebied uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit af 
te nemen tegen minimumprijzen die hoger zijn dan de werkelijke economische waar-
de van dit soort elektriciteit, en waarbij de uit deze verplichting voortvloeiende finan-
ciële last wordt verdeeld tussen deze elektriciteitsbedrijven en de toeleverende par-
ticuliere netexploitanten. In dergelijke gevallen is een rechtstreekse of zijdelingse 
overdracht van staatsmiddelen niet aan de orde. Bijgevolg kan de verdeling van de 
voor de particuliere elektriciteitsbedrijven uit de afnameverplichting voortvloeiende 
financiële last tussen deze bedrijven en andere particuliere ondernemingen, evenmin 
een rechtstreekse of zijdelingse overdracht van staatsmiddelen vormen. In deze om-
standigheden is het feit dat de afnameverplichting bij wet is opgelegd en aan bepaalde 
ondernemingen een onbetwistbaar voordeel verleent, geen grond om die verplichting 
te kwalificeren als een steunmaatregel. Aan deze conclusie doet niet af, dat de financi-
ele last die uit de wettelijke afnameverplichting tegen minimumprijzen voortvloeit, 
negatieve gevolgen kan hebben voor het resultaat van de aan die verplichting onder-
worpen ondernemingen, en bijgevolg tot een daling van de belastingontvangsten van 
de staat kan leiden. Een dergelijk gevolg is immers inherent aan dergelijke wettelijke 
regelingen en kan niet worden beschouwd als een (staats)middel om de producenten 
van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen een bepaald voordeel ten laste van 
de staat te verlenen1854. Voordelen die met andere dan staatsmiddelen bekostigd zijn of 

 
1851. HvJ EG 24 januari 1978, nr. 82/77, Openbaar Ministerie Nederland vs. Jacobus Philippus van 

Tiggele (minimumprijzen jenever), Jur. 1978, blz. 25, r.o. 24 en 25. 
1852. HvJ EG 13 oktober 1982, nrs. 213/81, 214/81 en 215/81, Kommanditgesellschaft Norddeutsches 

Vieh- und Fleischkontor Herbert Will Trawako Transit-Warenhandels-Kontor GmbH & Co. Gedelfi 
Grosseinkauf GmbH & Co. vs. Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Jur. 1982, 
blz. 3583, r.o. 22. 

1853. HvJ EG 30 november 1993, nr. 189/91, Petra Kirsammer-Hack vs. Nurhan Sidal, Jur. 1993, 
blz. I-6185, dictum. De conclusie van de A-G is nagenoeg gelijkluidend: ‘Artikel 92, lid 1, 
EEG-verdrag [artikel 87 EG] is niet van toepassing op een wettelijke regeling van een Lid-Staat 
waarin bedrijven met vijf of minder werknemers worden uitgesloten van de wettelijke bescher-
ming tegen onrechtmatig ontslag’. HvJ EG 17 maart 1993, nrs. C-72/91 en C-73/91, Sloman Neptun 
Schifffahrts AG vs. Bodo Ziesemer, Seebetriebsrat in Sloman Neptun Schifffahrts AG, Jur. 1993, 
blz. I-887. 

1854. HvJ EG 13 maart 2001, nr. C-379/98, PreußenElektra AG vs. Schhleswag AG, Jur. 2001, blz. I-02099, 
r.o. 59-62 en 66. HvJ EG 17 maart 1993, nrs. C-72/91 en C-73/91, Sloman Neptun Schifffahrts AG 
vs. Bodo Ziesemer, Seebetriebsrat in Sloman Neptun Schifffahrts AG, Jur. 1993, blz. I-887, r.o. 21. 
HvJ EG 1 december 1998, nr. C-200/97, Ecotrade Srl vs. Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), 
Jur. 1998, blz. I-07907, r.o. 36. 
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worden, vallen niet onder het specifieke staatssteunregime, maar onder het generieke 
distorsieregime.  

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG vormt een eventueel verlies van belasting-
ontvangsten dat voor de staat uit de toepassing van een regeling voortvloeit, op zich-
zelf geen grond om die regeling als steunmaatregel te duiden. In het geval van de 
wettelijke afnameverplichting tegen minimumprijzen komen de door de afnemers te 
betalen bedragen nooit ter beschikking van de staat. Geen enkel overheidsorgaan kan 
op enig ogenblik enig recht op deze bedragen uitoefenen. Zij verlaten in feite nooit de 
particuliere sector. Indien een onderneming weigert haar afnameverplichtingen na te 
komen, moet de belanghebbende deze onderneming in rechte aanspreken.  

De strekking van het staatssteunverbod is dus, dat uitsluitend de voordelen die 
rechtstreeks of zijdelings met staatsmiddelen zijn bekostigd, te beschouwen zijn als 
steunmaatregelen. Het criterium is of een onderneming of bepaalde ondernemingen 
een voordeel verkrijgen als gevolg van een regeling van de staat, uit staatsmiddelen 
bekostigd. Staatsmiddelen behoeven niet noodzakelijkerwijs toe te behoren aan over-
heidsinstellingen, maar kunnen in feite steeds in handen van de steunontvangende 
ondernemingen zijn gebleven. Dat is de normale situatie wanneer de staat steun 
verleent door af te zien van belastingontvangsten. In geval van belastingen heeft de 
staat zeggenschap over de staatsmiddelen in kwestie. De middelen gaan over in het 
vermogen van de staat voordat ze via de begroting verdeeld worden onder de 
gesteunde ondernemingen. In het geval van een afstand van inkomen ziet de staat af 
van bedragen waarop hij in beginsel aanspraak heeft. Staatsmiddelen in de zin van het 
staatssteunregime zijn daarom alleen middelen die de nationale autoriteiten ter 
beschikking staan. Financiering uit publieke middelen is een bestanddeel van de 
definitie van staatssteun. Middelen die afkomstig zijn uit krachtens de wetgeving van 
de staat verplichte bijdragen en worden beheerd en verdeeld overeenkomstig deze 
wetgeving, zijn te beschouwen als staatsmiddelen, zelfs als zij worden beheerd door 
instellingen die los staan van de overheid1855. Middelen die niet in het vermogen van 
de staat vloeien of waarop de staat geen aanspraak heeft en er daarom geen afstand 
van kan doen, zijn geen staatsmiddelen. 

4.10.6 Handelsverkeer ongunstig beïnvloeden 

De tweede ALTMARK-voorwaarde is, dat de steunmaatregel het handelsverkeer tussen 
de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden. Dit hangt niet af van een drempel of percen-
tage waaronder het handelsverkeer kan worden geacht niet ongunstig te worden 
beïnvloed, noch van de plaatselijke of regionale aard van geleverde goederen en dien-
sten of van de omvang van een ondernemer of markt waarop deze opereert1856. Voor 
de kwalificatie steunmaatregel moet niet worden vastgesteld dat de toegekende steun 

 
1855. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 16. 
1856. HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg 

vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 81-82. HvJ EG 21 maart 1990, nr. C-142/87, 
België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 43. 
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de handel tussen lidstaten werkelijk beïnvloedt en de mededinging daadwerkelijk 
vervalst, maar behoeft alleen te worden onderzocht of de belastingdifferentiatie dit 
handelsverkeer ongunstig kan beïnvloeden en de mededinging kan vervalsen1857. Met 
name wanneer steun de positie van een onderneming ten opzichte van concurrerende 
ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterkt, moet dit han-
delsverkeer worden geacht door de steun te worden beïnvloed. Daarvoor is niet ver-
eist dat de begunstigde onderneming zelf aan dit handelsverkeer deelneemt1858. De 
omstandigheid dat een steunbedrag betrekkelijk gering is of de begunstigde onder-
neming klein, sluit op voorhand de mogelijkheid niet uit dat het handelsverkeer tus-
sen lidstaten ongunstig wordt beïnvloed1859. De EC behoeft slechts de kenmerken van 
de betrokken belastingregeling te onderzoeken om te kunnen beoordelen of deze de 
begunstigden een merkbaar voordeel verschaft ten opzichte van hun concurrenten en 
naar haar aard voornamelijk ten goede komt aan bepaalde ondernemingen die deel-
nemen aan het handelsverkeer tussen lidstaten1860. Een vrijstelling van een gemeente-
lijke of provinciale belasting op drijfkracht die alleen wordt verleend voor motoren die 
worden gebruikt in aardgasstations, met uitsluiting van motoren die worden gebruikt 
voor andere industriegassen, kan volgens het HvJ EG in het arrest-AIR LIQUIDE 

INDUSTRIES (2006) als staatssteun worden aangemerkt. Het is aan de nationale rechter 
te beoordelen of de voorwaarden voor het bestaan van staatssteun zijn vervuld1861. 

Steunmaatregelen die dienen ‘om de ontwikkeling van bepaalde vormen van eco-
nomische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken’ 
kunnen ‘als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt’ worden beschouwd, ‘mits 
de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt, daardoor niet zodanig 
worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad’1862. Steunmaat-
regelen ‘om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk 
Europees belang te bevorderen’ zijn in ieder geval verdragsconform1863. De voorwaar-

 
1857.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-397/97, Italië vs. EC, Jur. 2004, blz. I-3679, r.o. 44. HvJ EG 15 december 

2005, nr. C-66/02, Italië vs. EC, Jur. 2005, blz. I-10901, r.o. 111. HvJ EG 15 december 2005, nr. 
C-148/04, Unicredito Italiano SpA vs. Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1 (belastingvoordelen 
voor banken), Jur. 2005, blz. I-11137, r.o. 54. 

1858.  HvJ EG 15 december 2005, nr. C-66/02, Italië vs. EC, Jur. 2005, blz. I-10901, r.o. 115-117. HvJ EG 
15 december 2005, nr. C-148/04, Unicredito Italiano SpA vs. Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 
1 (belastingvoordelen voor banken), Jur. 2005, blz. I-11137, r.o. 56 en 58, en aldaar aangehaalde 
rechtspraak. 

1859. HvJ EG 14 september 1994, nr. C-278/92-C-280/92, Spanje vs. EC, Jur. 1994, blz. I-4103, r.o. 42. 
HvJ EG 21 maart 1990, nr. C-142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 43. HvJ EG 
24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg 
vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 81. 

1860. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 48. HvJ EG 
7 maart 2002, nr. C-310/99, Italië vs. EC, Jur. 2002, blz. I-02289, r.o. 89. 

1861.  HvJ EG 15 juni 2006, nrs. C-393/04 en C-41/05, Air Liquide Industries Belgium SA vs. Ville de 
Seraing (C-393/04) en Province de Liège (C-41/05) (vrijstelling van gemeentelijke en provinciale 
heffingen), Jur. 2006, blz. I-5293, r.o. 37-38. 

1862. Artikel 87 lid 3 onderdeel c EG. 
1863. Artikel 87 lid 3 onderdeel b EG. 
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den waaronder een project of een programma zich als zodanig kwalificeert zijn dat het 
deel uitmaakt van een bovennationaal Europees programma, dat door de regeringen 
van verschillende lidstaten gezamenlijk wordt gesteund, of dat het een onderdeel 
vormt van een actie waartoe verschillende lidstaten in onderling overleg hebben be-
sloten het hoofd te bieden aan een gemeenschappelijke dreiging, zoals bijvoorbeeld de 
milieuverontreiniging1864. Ter beoordeling of een maatregel ‘het handelsverkeer tussen 
de lidstaten ongunstig beïnvloedt’, ‘de mededinging van bepaalde ondernemingen of 
bepaalde producties vervalst of dreigt te vervalsen’ en ‘de voorwaarden waaronder het 
handelsverkeer plaatsvindt’, ‘zodanig’ doet wijzigen ‘dat het gemeenschappelijk be-
lang wordt geschaad’1865, moeten alle daarmede gepaard gaande omstandigheden van 
feitelijke en juridische aard in aanmerking worden genomen. Met name moet worden 
nagegaan of er geen wanverhouding bestaat tussen de lastenverdeling over de betrok-
ken bedrijven of goederen enerzijds en eventuele voordelen voortvloeiend uit belas-
tingregelingen anderzijds1866. Proportionaliteit mag ook hier niet uit het oog worden 
verloren.  

Steunmaatregelen moeten, ongeacht de aard ervan, naar hun gevolgen worden be-
oordeeld, óók als de potentiële concurrentieverstoringen niet beoogd zijn en óók als 
de gevolgen in het handelsverkeer niet waarneembaar zijn1867. Het steunregime maakt 
geen onderscheid op grond van de redenen of doeleinden van maatregelen van de 
lidstaten1868. Alles draait per saldo om de verlichting van de totale bedrijfslasten. Het 
gaat niet om bepaalde kostensoorten (zoals fiscale of sociale lasten). Het beslissende 
element is de lastenverlichting zelf en niet de categorie kosten waarop zij betrekking 
heeft. Daarom heeft het geen zin de verhoudingen van een bepaalde kostencategorie 
ten opzichte van de totale productiekosten te vergelijken1869. Voor steun die in bepaal-
de sectoren van de economie, zoals landbouw, visserij en transport, wordt verleend, 
worden andere benaderingen gevolgd, namelijk die van de bepalingen van de markt-
ordeningsregimes voor de landbouw en de transportsector, zulks vanwege de voor-
rang die het dwingende karakter aan die bepalingen toekent boven de algemene ver-
dragsbepalingen betreffende de instelling van de gemeenschappelijke markt1870. 

 
1864. HvJ EG 8 maart 1988, nrs. 62/87 en 72/87, Exécutif Régional Wallon en S.A. Glaverbel vs. EC, Jur. 

1988, blz. 1573, r.o. 22. 
1865. Artikel 87 EG.  
1866. Vgl. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsec-

tor), blz. 487, r.o. 7. 
1867. Onder meer: HvJ EG 24 februari 1987, nr. 310/85, Deufil GmbH und Co. KG vs. EC, Jur. 1987, 

blz. 901, r.o. 9-14. 
1868.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-150/01, Koninkrijk der Nederlanden vs. EC, www.curia.europa.eu/ju-

risp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 51. 
1869. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 17. 
1870.  Artikelen 32-38 EG en artikelen 73-80 EG. HvJ EG 26 juni 1979, nr. 177/78, Pigs and Bacon Com-

mission vs. Mc Carren and Company Limited, Jur. 1979, blz. 02161, r.o. 9. HvJ EG 16 januari 2003, 
nr. C-462/01, Strafzaak tegen Ulf Hammarsten, Jur. 2003, blz. I-00871, r.o. 24. 
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4.10.7 Begunstigde voordeel verschaffen 

De derde ALTMARK-voorwaarde is, dat de maatregel de begunstigde een voordeel moet 
verschaffen. Als steun worden beschouwd de maatregelen die, in welke vorm ook, 
ondernemingen rechtstreeks of indirect kunnen bevoordelen1871 of die naar hun effect 
zijn te beschouwen als een economisch voordeel dat de begunstigde onderneming 
onder normale marktvoorwaarden niet zou hebben verkregen1872. De levering van 
energie tegen preferentiële voorwaarden aan ondernemingen die stoffelijke goederen 
produceren kan een steunmaatregel vormen1873. Een vergoeding voor een bedongen 
tegenprestatie, vormt geen steunmaatregel, maar is een prijs voor die tegenprestatie, 
waardoor geen voordeel in de zin van het staatssteunverbod wordt genoten en de 
regeling dus niet tot gevolg heeft dat bepaalde ondernemingen vergeleken met onder-
nemingen die met hen concurreren in een gunstiger mededingingspositie worden 
geplaatst en niet binnen de werkingssfeer van het staatssteunverbod valt1874. 

In geval van een openbaredienstverplichting moet de begunstigde onderneming 
daadwerkelijk belast zijn met de uitvoering van een dergelijke verplichting en moet 
die verplichting duidelijk omschreven zijn. De vergoeding moet op een transparante 
wijze zijn vastgesteld om te voorkomen, dat deze toch een economisch voordeel bevat 
waardoor de begunstigde onderneming ten opzichte van concurrerende ondernemin-
gen kan worden bevoordeeld. Zo vormt de vergoeding door een lidstaat van door een 
onderneming geleden verliezen zonder die transparantie, toch staatssteun, als achter-
af blijkt dat de verrichtingen niet economisch levensvatbaar waren. De vergoeding 
mag niet hoger zijn dan nodig is om de kosten van de uitvoering van de openbare-
dienstverplichtingen, rekening houdend met de opbrengsten alsmede met een redelij-
ke winst uit de uitvoering van die verplichtingen, geheel of gedeeltelijk te dekken. 
Deze voorwaarde waarborgt dat de begunstigde onderneming geen voordeel wordt 

 
1871. HvJ EG 15 juni 1964, nr. 6/64, Flaminio Costa vs. Enel, Jur. 1964, blz. 1141, 1161. 
1872.  HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg 

vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 84. vJ EG 27 november 2003, nrs. C-34/01 
t/m C-38/01, Enirisorce SpA vs. Ministero delle Finanze (Italiaanse havengelden), Jur. 2003, 
blz. I-14243, r.o. 30. 

1873. HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a. vs. La Poste 
e.a., Jur. 1996, blz. I-3547, r.o. 60. HvJ EG 29 april 1999, nr. C-342/96, Spanje vs. EC, Jur. 1999, 
blz. I-2459, r.o. 41 en 59. HvJ EG 8 november 2001, nr. C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH, Wie-
tersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH vs. Finanzlandesdirektion für Kärnten (Restitutie 
energieheffingen I), Jur. 2001, blz. I-08365, r.o. 40. 

1874. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Procureur de la République vs. Association de Défense des 
Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU), Jur. 1985, blz. 531, r.o. 3, laatste volzin, en 18. HvJ EG 
22 november 2001, nr. C-53/00, Ferring SA vs. Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS), Jur. 2001, blz. I-9067, r.o. 27. HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en 
Regierungspräsidium Magdeburg vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordig-
heid van Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 87. 
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toegekend die de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen doordat de mededin-
gingspositie van die onderneming wordt versterkt1875. 

4.10.8 Begunstiging bepaalde ondernemingen of producten 

De vierde ALTMARK-voorwaarde is, dat alle maatregelen van de lidstaten of maatrege-
len met staatsmiddelen bekostigd waardoor bepaalde ondernemingen, een bepaalde 
bedrijfstak dan wel bepaalde goederen worden begunstigd ten gevolge waarvan mede-
dingingsverhoudingen kunnen worden verstoord, verboden staatssteun zijn. Dit vierde 
element is objectief van aard. De vraag of sprake is van specifieke of selectieve steun 
zal telkens aan de hand van de feitelijke omstandigheden moeten worden beoordeeld.  

Het specifieke of selectieve karakter van een maatregel is een van de kenmerken 
van het steunbegrip1876. De omvang van het aantal begunstigde ondernemingen noch 
de verscheidenheid en het belang van de sectoren waartoe deze ondernemingen beho-
ren, kunnen grond zijn om een overheidsinitiatief als algemene maatregel van econo-
mische politiek te beschouwen1877, maar een regeling die gerechtvaardigd wordt door 
de aard of de algemene opzet van het stelsel waarvan deze deel uitmaakt, voldoet niet 
aan het criterium van selectiviteit, zelfs niet indien de begunstigden erdoor worden 
bevoordeeld1878. Rechtvaardiging op basis van de aard of de opzet van het be-
lastingstelsel verwijst naar de samenhang van een belastingmaatregel met de interne 
logica van het belastingstelsel in het algemeen1879. Dat belastingregelingen aan objec-
tieve criteria en voorwaarden voldoen, brengt nog niet mee, dat beperking van de 
kring van begunstigden van het betrokken belastingvoordeel, dus de selectiviteit, 
gerechtvaardigd zou zijn door de interne logica van een belastingstelsel1880. 

 
1875. HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg 

vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 88-95. 

1876. HvJ EG 1 december 1998, nr. C-200/97, Ecotrade Srl vs. Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), 
Jur. 1998, blz. I-7907, r.o. 40. GvEA EG 23 oktober 2002, nrs. T-346/99, T-347/99 en T-348/99, Ter-
ritorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputa-
ción Foral de Guipúzcoa en Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya vs. EC, 
Jur. 2002, blz. II-04259, r.o. 144. GvEA EG 29 september 2000, nr. T-55/99, Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM) vs. EC, Jur. 2000, blz. II-3207, r.o. 39.  

1877.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 32. 
1878. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 33. HvJ EG 

8 november 2001, nr. C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH en Wietersdorfer & Peggauer Ze-
mentwerke GmbH vs. Finanzlandesdirektion für Kärnten (Restitutie energieheffingen I), Jur. 2001, 
blz. I-8365, r.o. 42. 

1879. GvEA EG 6 maart 2002, nrs. T-127/99, T-129/99 en T-148/99, Territorio Histórico de Álava – Dipu-
tación Foral de Álava (T-127/99), Comunidad Autónoma del País Vasco en Gasteizko Industria Lur-
ra, SA (T-129/99) en Daewoo Electronics Manufacturing España, SA (T-148/99) vs. EC, Jur. 2002, 
blz. II-01275, r.o. 164. 

1880. HvJ EG 8 november 2001, nr. C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH en Wietersdorfer & Peggauer 
Zementwerke GmbH vs. Finanzlandesdirektion für Kärnten (Restitutie energieheffingen I), 
Jur. 2001, blz. I-8365, r.o. 53. 
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Relevant zijn specifieke belastingdifferentiaties die bedrijven, een bedrijfstak of be-
paalde bedrijfstakken selectief bevoordelen door middel van productiesteun1881, meer 
concreet: vermindering van investerings-, productie- en afzetlasten. Niet van belang is 
of de situatie van de veronderstelde begunstigde van de belastingdifferentiatie verge-
leken met de voordien bestaande situatie beter of slechter is geworden of juist in de 
loop van de tijd niet is gewijzigd1882. Er behoeft alleen te worden vastgesteld of een 
overheidsmaatregel binnen het kader van een bepaalde rechtsregeling bepaalde on-
dernemingen of bepaalde producties kan begunstigen ten opzichte van andere onder-
nemingen die zich in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevinden, gelet op 
de doelstelling van de betrokken maatregel1883. Wanneer dat het geval is, voldoet de 
betrokken maatregel aan de voorwaarde van selectiviteit die bepalend is voor het 
begrip staatssteun in deze bepaling1884. Een belastingdifferentiatie voldoet niet aan 
deze selectiviteitsvoorwaarde indien deze, hoewel de begunstigde erdoor wordt be-
voordeeld, gerechtvaardigd is door de aard of de opzet van het stelsel waarvan hij deel 
uitmaakt1885. 

Steun aan bepaalde bedrijven of (de productie van) bepaalde goederen houdt in dat 
de ondernemingslasten van die bedrijven worden verlicht. Selectieve steun, over-
heidshulp of subsidies zijn prestaties in geld of in natura ter ondersteuning van een 
bepaalde onderneming of ondernemingen in aanvulling op de prijs die de afnemers 
van de door die onderneming of ondernemingen voortgebrachte goederen of diensten 
verschuldigd zijn. De ondersteuning wordt dan kennelijk verleend voor een bepaald 
doel, dat in het algemeen zonder assistentie van buitenaf niet zou kunnen worden 
gerealiseerd. Omdat deze maatregelen niet van toepassing zijn op alle marktdeelne-
mers, kunnen zij niet worden aangemerkt als algemene maatregelen van fiscaal of 
economisch beleid1886. Wanneer financiële steun van een lidstaat de positie van een 
onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het intracom-
munautaire handelsverkeer versterkt, moet dit handelsverkeer worden geacht door de 
steun te worden beïnvloed1887. Een maatregel waarbij een overheid aan bepaalde on-
dernemingen een belastingvrijstelling verleent die, hoewel in dat kader geen staats-
middelen worden overgedragen, de financiële situatie van de begunstigde onderne-

 
1881. HvJ EG 1 december 1998, nr. C-200/97, Ecotrade Srl vs. Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), 

Jur. 1998, blz. I-07907, r.o. 34. HvJ EG 26 september 1996, nr. C-241/94, Frankrijk vs. EC, Jur. 1996, 
blz. I-4551, r.o. 23 en 24. 

1882.  HvJ EG 7 juni 1988, nr. 57/86, Griekenland vs. EC, Jur. 1988, blz. 2855, r.o. 10. 
1883.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 28-31. 
1884.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-308/01, Gil Insurance Ltd, UK Consumer Electronics Ltd, Consumer 

Electronics Insurance Co. Ltd, Direct Vision Rentals Ltd, Homecare Insurance Ltd, Pinnacle Insuran-
ce plc vs. Commissioners of Customs & Excise (verhoogd tarief op bepaalde verzekeringsovereen-
komsten – Staatssteun), Jur. 2004, blz. I-4777, r.o. 68. 

1885.  HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 33. HvJ EG 17 juni 1999, nr. 
C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 33. 

1886.  HvJ EG 15 december 2005, nr. C-66/02, Italië vs. EC, Jur. 2005, blz. I-10901, r.o. 99. HvJ EG 
15 december 2005, nr. C-148/04, Unicredito Italiano SpA vs. Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 
1 (belastingvoordelen voor banken), Jur. 2005, blz. I-11137, r.o. 49. 

1887. HvJ EG 17 september 1980, nr. 730/79, Philip Morris Holland BV vs. EC, Jur. 1979, blz. 2671, r.o. 11. 
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mingen verbetert ten opzichte van de andere belastingplichtigen, is bijgevolg als een 
steunmaatregel van de staat aan te merken1888. Om uit te maken, of financiële bijdra-
gen van een lidstaat aan een onderneming het karakter van staatssteun hebben, is 
toepassing de mogelijkheid voor de betrokken onderneming om de betrokken bedra-
gen op de kapitaalmarkt te verkrijgen ook ter zake dienend1889. 

Het steunregime omvat met name maatregelen die, in verschillende, dus ook in fis-
cale varianten voorkomend, verlichting brengen in de bedrijfslasten die normaliter op 
het budget van een onderneming drukken en daardoor van gelijke aard zijn en tot 
dezelfde gevolgen leiden. Steun die is bedoeld om een onderneming te bevrijden van 
de kosten die zij normaliter in het kader van haar lopend beheer of van haar normale 
activiteiten moet dragen, kan de mededingingsverhoudingen vervalsen1890. Aangezien 
dergelijke selectieve begunstigingen kunnen leiden tot verstoringen van bestaande 
concurrentieverhoudingen, vindt toetsing aan het staatssteunverbod plaats, immers 
wanneer een lidstaat steun toekent aan een onderneming, kan de binnenlandse pro-
ductie in stand blijven of stijgen, met als gevolg dat de kansen van in andere lidstaten 
gevestigde ondernemingen om hun producten op de markt van die lidstaat te verhan-
delen, afnemen. Een dergelijke steunmaatregel kan bijgevolg het handelsverkeer tus-
sen de lidstaten ongunstig beïnvloeden en de mededinging vervalsen1891. In het HEISER-
arrest (2005) heeft het HvJ EG beslist, dat een regeling die voor artsen de lasten weg-
neemt van de herziening van BTW wegens de overgang van het verrichten van belaste 
prestaties naar vrijgestelde prestaties met betrekking tot in de artsenpraktijk blijvend 
in gebruik zijnde goederen, moet worden aangemerkt als staatssteun1892. 

De omstandigheid dat een lidstaat via autonome maatregelen de mededingings-
voorwaarden van een bepaalde bedrijfstak sector tracht aan te passen aan die welke in 
andere lidstaten heersen, ontneemt aan die maatregelen niet het steunkarakter1893. 
Dergelijke maatregelen moeten aanleiding zijn te onderzoeken of deze negatieve 
gevolgen hebben voor de in andere lidstaten gevestigde concurrenten van de begun-
stigden die voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden werken1894. 

Indien de EC na onderzoek tot de slotsom komt, dat een maatregel niet strijdig is 
met het staatssteunverbod, kan die maatregel overigens nog wel in strijd blijken met 

 
1888.  HvJ EG 15 maart 1994, nr. C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, thans Banco Exterior de 

España SA vs. Ayuntamiento de Valencia, Jur. 1994, blz. I-877, r.o. 14. HvJ EG 10 januari 2006, 
nr. C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze vs. Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fon-
dazione Cassa di Risparmio di San Miniato, en Cassa di Risparmio di San Miniato SpA (staatssteun 
– vermindering van directe belasting over door bancaire stichtingen ontvangen dividenden), Jur. 
2006, blz. I-289, r.o. 132. 

1889. HvJ EG 21 maart 1990, nr. C-142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 26. 
1890.  HvJ EG 19 september 2000, nr. C-156/98, Duitsland vs. EC, Jur. 2000, blz. I-6857, r.o. 30. 
1891. HvJ EG 13 juli 1988, nr. 102/87, Frankrijk vs. EC, Jur. 1988, blz. 4067, r.o. 19. 
1892.  HvJ EG 3 maart 2005, nr. C-172/03, Wolfgang Heiser vs. Finanzamt Innsbruck (herziening van de 

BTW-aftrek), Jur. 2005, blz. I-1627, r.o. 59. 
1893. HvJ EG 10 december 1969, nrs. 6/69 en 11/69, EC vs. Frankrijk (Export credits rediscount rate), 

Jur. 1969, blz. 523, r.o. 21. 
1894. HvJ EG 19 mei 1999, nr. C-6/97, Italië vs. EC, Jur. 1999, blz. I-02981, r.o. 21. 
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het fiscaal discriminatieverbod. In dat geval mag de betrokken regeling niet gehand-
haafd worden, ook al heeft de EC met de (steun)maatregel ingestemd1895. 

Oostenrijk heft accijnzen van aardgas en elektriciteit. De belasting wordt geheven 
ter zake van de levering van aardgas en elektriciteit, behalve aan elektriciteitsbedrij-
ven, het verbruik van aardgas en elektriciteit door elektriciteitsbedrijven en het ver-
bruik van aardgas en elektriciteit die door de verbruiker zelf is opgewekt of in het 
geografische toepassingsgebied van de heffing is ingevoerd. De accijnzen worden 
afgewenteld op de uiteindelijke afnemer. In 1996 werden deze accijnzen op verzoek 
deels gerestitueerd voor zover zij tezamen 0,35% van de nettoproductiewaarde van de 
energieverbruiker overschrijden. Voor deze restitutie kwamen alleen in aanmerking 
ondernemingen die goederen produceren. Restitutieverzoeken van ondernemingen 
die diensten verrichten, zijn afgewezen. Dit was het geval bij ADRIA-WIEN PIPELINE 

GMBH, die zich met name bezighoudt met de bouw en exploitatie van oliepijpleidin-
gen. In het arrest-RESTITUTIE ENERGIEHEFFINGEN I (2001) heeft het HvJ EG in deze kwestie 
beslist, dat sprake is van een ongeoorloofde steunmaatregel. Ook ondernemingen die 
diensten leveren kunnen grote energieverbruikers zijn die meer dan 0,35% van de 
nettoproductiewaarde aan energieaccijnzen moeten voldoen. Overwegingen van mili-
eubescherming die aan de Oostenrijkse belastingregeling ten grondslag liggen, recht-
vaardigen niet dat het verbruik van aardgas of elektriciteit door ondernemingen uit de 
dienstensector anders wordt behandeld dan het gebruik ervan door ondernemingen 
die stoffelijke goederen produceren. Dit onderscheid is, hoewel objectief, noch door de 
aard, noch door de opzet van de regeling, gerechtvaardigd, zodat het aan de betwiste 
maatregel niet het karakter van staatssteun kan ontnemen. Daarnaast is bovendien 
nog gebleken, dat de restitutie was bedoeld om het concurrentievermogen van de 
begunstigden binnen de Gemeenschap te waarborgen1896. 

Italië heft sedert 1967 een accijns van het laden en lossen van goederen, over zee of 
door de lucht binnengevoerd in Italiaanse havens. Tweederde van de accijnsopbrengst 
wordt toebedeeld aan het havenbedrijf AZIENDE

1897 ten behoeve van diens dienstverle-
ning aan scheepvaartmaatschappijen in de havens, en éénderde aan de algemene 
middelen van de Italiaanse overheid. De havendienstenaccijns wordt niet verminderd 
wanneer een scheepvaartmaatschappij geen gebruik maakt van havendiensten. De 
toedeling van het tweederde deel aan de AZIENDE, dat bovenop de door de AZIENDE 
toegepaste tarieven komt, is nodig om deze tarieven op een voor de marktdeelnemers 

 
1895. HvJ EG 21 mei 1980, nr. 73/79, EC vs. Italië (surcharge on sugar Sovraprezzo), Jur. 1980, blz. 1533, 

r.o. 11. 
1896.  HvJ EG 8 november 2001, nr. C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH, Wietersdorfer & Peggauer 

Zementwerke GmbH vs. Finanzlandesdirektion für Kärnten (Restitutie energieheffingen I), Jur. 
2001, blz. I-08365, r.o. 50-54. 

1897.  De Aziende (enkelvoud: Azienda) zijn openbare economische instellingen, die onder toezicht van 
het Ministero della marina mercantile (ministerie van Koopvaardij) staan. Zij zijn belast met het 
beheer van de mechanische voorzieningen voor laden en lossen, de opslagruimtes alsmede de an-
dere roerende en onroerende goederen van de Staat die bestemd zijn voor de goederenhandel. 
Ook zijn zij belast met de aankoop, het onderhoud, het transformeren en de verbetering van de 
goederen die zij beheren alsmede met de uitoefening van iedere andere activiteit in verband met 
de voorgaande activiteiten. 
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aanvaardbaar niveau te houden. Bovendien maakt een dergelijke toedeling het moge-
lijk dat de betrokken havens in werking kunnen worden gehouden. Volgens het 
HvJ EG in het ENIRISORCE-arrest (2003) geeft het bedrag van de afdracht aan de AZIENDE 
niet de kosten weer die de AZIENDE daadwerkelijk hebben gemaakt voor het verlenen 
van laad- en losdiensten, maar wel dat dit bedrag is gerelateerd aan de omvang van de 
goederen die alle gebruikers in de betrokken havens hebben vervoerd en begeleid. 
Omdat het betaalde bedrag aldus afhangt van de mate van bedrijvigheid in de betrok-
ken haven of havens, beantwoordt dit financieringssysteem niet aan het vereiste dat 
de afdracht niet hoger mag zijn dan nodig is om de kosten van de verlening van de 
openbare diensten door de AZIENDE, rekening houdend met de opbrengsten alsmede 
met een redelijke winst uit de uitvoering van die verplichtingen, geheel of gedeeltelijk 
te dekken1898. Het HvJ EG besliste dat wanneer een maatregel waarbij een lidstaat een 
aanzienlijk deel van een belasting, zoals de Italiaanse havendienstenaccijns, toebe-
deelt aan een openbare onderneming, niet is gerelateerd aan een duidelijk omschreven 
taak van openbaredienstverlening of de vier hierboven behandelde toepassingsvoor-
waarden ter zake van staatssteun niet in acht worden genomen, een dergelijke maat-
regel als staatssteun moet worden beschouwd, voor zover hij het handelsverkeer 
tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. Wanneer dergelijke steun niet is aangemeld, 
is het aan de nationale rechter om overeenkomstig het nationale recht alle noodzake-
lijke maatregelen te nemen om zowel de afdracht van de belastingopbrengst aan de 
begunstigde ondernemingen als de heffing te beëindigen. De eventuele onrechtmatig-
heid van de heffing en van de toedeling van een deel van de belasting, betreft enkel 
het deel van de opbrengst van de belasting dat aan de betrokken openbare onderne-
ming wordt betaald en strekt zich niet tot het volle bedrag van de belastingregeling1899. 

4.10.9 Steun de minimis 

Bij de toetsing aan het staatssteunverbod geldt in beginsel geen merkbaarheidscrite-
rium, het criterium de minimis1900, een minimumregel die aan de steunmaatregel een 
kwantitatieve limiet stelt doordat de steun merkbaar zou moeten zijn1901. Het criteri-
um de minimis houdt in, dat (1) de begunstigde ondernemingen een merkbaar voor-
deel wordt verschaft ten opzichte van hun concurrenten, hetwelk (2) naar zijn aard 
voornamelijk ten goede komt aan ondernemingen die deelnemen aan het intracom-

 
1898.  HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg vs. 

Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim Bun-
desverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 92. 

1899.  HvJ EG 27 november 2003, nrs. C-34/01 t/m C-38/01, Enirisorce SpA vs. Ministero delle Finanze 
(Italiaanse havengelden), Jur. 2003, blz. I-14243, r.o. 36-40. 

1900. De minimis non curat praetor = de praetor houdt zich niet met kleine zaken bezig. 
1901. Onder meer: HvJ EG 17 september 1980, nr. 730/79, Philip Morris Holland BV vs. EC, Jur. 1979, 

blz. 2671. HvJ EG 11 november 1987, nr. 259/85, Frankrijk vs. EC, Jur. 1987, blz. 4393. HvJ EG 
24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg vs. Nahver-
kehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim Bundesver-
waltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 80-81. 
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munautaire handelsverkeer. Het merkbaarheidscriterium wortelt in het verbod voor 
ondernemingen hun onderlinge mededingingsverhoudingen te reguleren1902.  

De betrekkelijk geringe omvang van een steunmaatregel of de betrekkelijk geringe 
omvang van de betrokken onderneming sluit niet a priori de mogelijkheid uit dat het 
handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig wordt beïnvloed1903. Er bestaat geen limiet 
of percentage waaronder het handelsverkeer tussen lidstaten nog kan worden geacht 
niet ongunstig te worden beïnvloed1904. De omstandigheid dat een steunbedrag be-
trekkelijk gering is of de begunstigde onderneming vrij klein, sluit niet op voorhand de 
mogelijkheid uit dat het handelsverkeer op de interne markt ongunstig wordt beïn-
vloed1905. Toegepast op het staatssteunverbod zou een belastingdifferentiatie met 
geringe, niet-merkbare gevolgen dan geen steun in de zin van het staatssteunverbod 
meer zijn. 

Het merkbaarheidscriterium wordt soms toch gehanteerd in gevallen van steun-
programma’s. Volgens het HvJ EG behoeft de EC slechts de kenmerken van zo’n pro-
gramma te onderzoeken om te kunnen beoordelen of dat programma ‘de begunstig-
den een merkbaar voordeel verschaft ten opzichte van hun concurrenten en naar zijn 
aard voornamelijk ten goede komt aan ondernemingen die deelnemen aan het han-
delsverkeer tussen lid staten’1906. 

Uitgangspunt is, dat ook geringe steunmaatregelen de werking van de in het EG-
verdrag verankerde vijf vrijheden kunnen verstoren of ongunstig beïnvloeden. De 
lidstaten zijn op grond van het samenwerkingsbeginsel verplicht de vervulling van de 
taak van de Gemeenschap te vergemakkelijken1907. Gedragingen van de lidstaten zelf 
ten aanzien van ondernemingen zijn aan veel strengere normen gebonden dan die van 
ondernemingen onderling. Daarnaast bevat het staatssteunverbod meer en meer ver-
schillende uitzonderingen1908 dan het mededingingsverstoringsverbod voor onderne-
mingen1909. Het verbod op mededingingsverstorende gedragingen van ondernemingen 

 
1902. Artikelen 81-82 EG. HvJ EG 5 april 1984, nrs. 177/82 en 178/82, Strafzaken tegen Jan van de Haar 

en Kaveka De Meern BV (niet-inachtneming van de banderolprijzen van tabaksfabrikaten – be-
lemmering van de intracommunautaire handel), Jur. 1984, 1797, r.o. 11. 

1903. HvJ EG 21 maart 1990, nr. C-142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 43. 
1904.  HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg vs. 

Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim Bun-
desverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 81. HvJ EG 3 maart 2005, nr. C-172/03, Wolfgang 
Heiser vs. Finanzamt Innsbruck (herziening voorbelasting), Jur. 2005, blz. I-1627, r.o. 32. 

1905.  HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg 
vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 81. 

1906. HvJ EG 14 oktober 1987, nr. 248/84, Duitsland vs. EC, Jur. 1987, blz. 4013, r.o. 18. 
1907. Ofwel de gemeenschapstrouwbepaling: artikel 10 EG. Zie in dit verband bijvoorbeeld: HvJ EG 

2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 7, de 'gedachte van samenwerking' ligt 
primair aan artikel 10 EG ten grondslag. 

1908. Artikel 87 lid 2 en lid 3 EG. 
1909. Artikelen 81-82 EG. 
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heeft overigens niet tot doel mogelijke verschillen tussen fiscale regelingen van de 
verschillende lidstaten weg te werken1910. 

In de roemruchte TUINDERSAARDGAS-arresten (1988) stelt het HvJ EG vast, dat de la-
gere gasprijs waarop naar het oordeel van de EC en het HvJ EG de Nederlandse over-
heid invloed had, merkbaar van invloed was op de bedrijfslasten en dat daarom sprake 
was van een kunstmatige ingreep, en dus van een steunmaatregel1911. Deze verstoring 
werd geacht door te werken in het intracommunautaire handelsverkeer, gezien de 
grote marktaandelen die de Nederlandse glastuinbouw in de productie en het intra-
communautaire handelsverkeer van tomaten, komkommers en augurken bezit1912. De 
norm geldt natuurlijk niet alleen voor tomaten, komkommers en augurken, maar ook 
voor andere kostenposten, zoals sociale lasten die deel uitmaken van de arbeids-
kosten1913. 

Op praktische gronden echter zal de EC ‘in principe geen bezwaar maken tegen 
steunmaatregelen van geringe betekenis’1914, neergelegd in twee steunverordeningen 
de minimis1915. Hoewel iedere vorm van steun die aan een onderneming wordt ver-
leend, de concurrentie tussen deze onderneming en haar concurrenten waaraan der-
gelijke steun niet wordt verleend in meer of mindere mate verstoort of dreigt te ver-
storen, heeft niet alle steun een merkbare invloed op het handelsverkeer en de con-
currentie tussen de lidstaten. Dit geldt met name voor zeer geringe steunbedragen. 
Volgens deze regel heeft steun van geringe omvang geen invloed op het handelsver-
keer tussen de lidstaten. Om deze reden is het staatssteunverbod niet toepasselijk op 
steun tot een maximum van € 200.000 per onderneming welke is verschaft gedurende 
een periode van drie jaar vanaf het moment dat de eerste steun de minimis is ver-
leend. Dit bedrag geldt voor alle categorieën steun, in welke vorm en met welk doel 
dan ook verleend, met uitzondering van uitvoersteun1916. Voor ondernemingen in de 
agrarische sector geldt € 3.000 per onderneming per drie jaar, terwijl daarnaast het 

 
1910. HvJ EG 11 september 2003, nr. C-207/01, Altair Chimica SpA vs. ENEL Distribuzione SpA, Jur. 2003, 

blz. I-8875, r.o. 36. 
1911. HvJ EG 2 februari 1988, nrs. 67/85, 68/85 en 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV, Johan-

nes Wilhelmus van Vliet, Landbouwschap en Koninkrijk der Nederlanden vs. EC (tuindersaard-
gasarresten), r.o. 58 (cursief auteur). 

1912. HvJ EG 2 februari 1988, nrs. 67/85, 68/85 en 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV, Johan-
nes Wilhelmus van Vliet, Landbouwschap en Koninkrijk der Nederlanden vs. EC (tuindersaard-
gasarresten), r.o. 59 en 60. 

1913. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 18-19. 
1914. Aanmelding van steunmaatregelen van geringe betekenis, PB 1990 nr. C 40/2. Mededeling van de 

EC – Communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor het midden- en kleinbedrijf, PB 
nr. C 213 van 19 augustus 1992, blz. 2-8. Mededeling van de EC inzake de versnelde goedkeurings-
procedure voor steunmaatregelen ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf en voor wijzigin-
gen van bestaande steunregelingen, PB C 213 van 19 augustus 1992, blz. 10. 

1915.  Steunverordening de minimis en steunverordening de minimis landbouw en visserij. 
1916.  Onder uitvoersteun wordt verstaan iedere steun die rechtstreeks verband houdt met uitgevoerde 

hoeveelheden goederen, de opzet en het functioneren van een distributienet of met de lopende 
uitgaven in verband met een exportactiviteit. Kosten in verband met de deelneming aan beurzen, 
studies en adviezen voor de introductie van een nieuw goed of een bestaand goed op een nieuwe 
markt worden daartegen niet als zodanig beschouwd. 
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totale steunbedrag aan alle ondernemingen in de agrarische sector over drie jaar per 
lidstaat is gemaximeerd1917. 

Met de formulering in principe heeft de EC haar discretionaire bevoegdheid niet 
prijsgegeven. Bij het HvJ EG kan er niet zonder meer een beroep op worden gedaan1918. 
Ook een betrekkelijk geringe omvang van steun of de betrekkelijk geringe omvang van 
de betrokken onderneming sluit ‘niet a priori de mogelijkheid uit dat het handelsver-
keer tussen Lid-Staten ongunstig wordt beïnvloed’1919. De intentie van de EC met dit 
beleid is de nodige soepelheid te betrachten jegens het MKB, ook in gemeenschaps-
verband de ‘banenmotor van de economie’. Maar van automatische goedkeuring kan 
geen sprake zijn1920. 

De overheidssteun die in aanmerking moet worden genomen met het oog op de na-
leving van het plafond van € 200.000 is de steun die wordt verleend door de nationale, 
regionale of lokale autoriteiten, ongeacht of de middelen volledig van de lidstaten 
afkomstig zijn of dat de maatregelen gedeeltelijk door de Gemeenschap worden gefi-
nancierd via de structuurfondsen. Hoewel deze regeling in de eerste plaats voor het 
MKB bedoeld is, is zij van toepassing op elke begunstigde onderneming, ongeacht de 
omvang ervan.  

De werking en de betekenis van de steun de minimis is vooral tot uiting gekomen 
in de kwestie van de overheidstegemoetkoming aan de 633 Nederlandse tankstations 
aan de Duitse grens wegens het aanzienlijke verschil tussen de Nederlandse en de 
Duitse benzineaccijns in de periode 1 juli 1997 tot 1 juli 2000. Per 1 juli 1997 zijn in 
Nederland de accijnzen voor benzine, diesel en LPG verhoogd met respectievelijk 
ƒ 0,11, ƒ 0,05 en ƒ 0,08 per liter. De EC vreesde cumulatie van steun doordat een eige-
naar meerdere tankstations kan bezitten en de oliemaatschappij, door middel van een 
exclusieveafnameovereenkomst, feitelijk zeggenschap over de pomphouder heeft1921. 
Dergelijke situaties zijn onverenigbaar met de steunverordening de minimis. De EC 
heeft een onderzoek ingeleid, waarbij de exploitanten van de 633 tankstations zijn 
onderscheiden in zes categorieën1922. De EC heeft op 20 juli 1999 een beschikking afge-

 
1917.  Artikel 3 en bijlage I Steunverordening de minimis landbouw en visserij. 
1918. HvJ EG 21 maart 1990, nr. 142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 42-43. 
1919. HvJ EG 17 september 1980, nr. 730/79, Philip Morris Holland BV vs. EC, Jur. 1979, blz. 2671. HvJ EG 

11 november 1987, nr. 259/85, Frankrijk vs. EC, Jur. 1987, blz. 4393. HvJ EG 21 maart 1990, nr. 
142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1987, blz. I-959, r.o. 43. 

1920. HvJ EG 28 april 1993, nr. C-364/90, EC vs. Italië, Jur. 1993, blz. I-2097, r.o. 24. 
1921. Punt 69 Beschikking 1999/705/EG van de EC van 20 juli 1999 inzake staatssteun van Nederland 

ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met Duitsland, PB L 280, blz. 87. 
1922.  PB 1998, C 307, blz. 10. De zes categorieën: (1) wederverkopers/eigenaars, waarbij de wederver-

koper eigenaar is van het tankstation dat hij voor eigen risico exploiteert, en aan de oliemaat-
schappij is gebonden door een exclusieve-afnameovereenkomst zonder beschermingsclausule te-
gen concurrerende verkoop in de directe nabijheid van zijn tankstation (dealer-owned/dealer-
operated (Do/Do)), (2) wederverkopers/huurders, waarbij de wederverkoper huurder is van het 
tankstation, dat hij voor eigen risico exploiteert, en als huurder aan de oliemaatschappij is gebon-
den door een exclusieve-afnameovereenkomst zonder beschermingsclausule tegen concurrerende 
verkoop in de directe nabijheid van zijn tankstation (company-owned/dealer-operated (Co/Do)), 
(3) tankstations waarover de Nederlandse autoriteiten geen of slechts gedeeltelijke informatie 
hebben verstrekt; (4) wederverkopers in loondienst, waarbij het tankstation wordt geëxploiteerd 
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geven, waarbij de omstreden tegemoetkoming deels onverenigbaar wordt geacht met 
de gemeenschappelijke markt en met de werking van de EER-overeenkomst, en deels 
in overeenstemming is met de voorwaarden van de steunverordening de minimis1923. 
Met betrekking tot tankstations waarover de Nederlandse autoriteiten geen of slechts 
gedeeltelijke informatie hebben verstrekt en met betrekking tot wederverkopers in 
loondienst, waarbij het tankstation wordt geëxploiteerd door werknemers of dochter-
ondernemingen van de oliemaatschappij die niet voor eigen risico werken en geen 
vrije keuze hebben wat hun leverancier betreft kan een verboden cumulatie van steun 
niet worden uitgesloten, en is de aan de betrokken tankstations verleende steun vol-
gens de EC onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en met de werking van 
de EER-overeenkomst voor zover de steun meer kan bedragen dan € 100.000 per be-
gunstigde over een periode van drie jaar1924. Met betrekking tot wederverkopers/eige-
naars die door een systeem van prijsbeheer zijn gebonden, waarbij de oliemaatschap-
pij in voorkomend geval een deel van de door de pomphouder doorgevoerde prijsver-
lagingen aan de pomp voor haar rekening neemt, en met betrekking tot wederverko-
pers dan wel huurders met in de overeenkomst met de oliemaatschappij een bescher-
mingsclausule tegen concurrerende verkoop in de directe nabijheid van hun tanksta-
tions bestaat eveneens een risico van cumulatie van steun ten gunste van de betrok-
ken oliemaatschappijen (SPB-clausule). De SPB-clausule wordt immers toegepast bij 
verlies van marktaandelen, in het bijzonder als gevolg van accijnsverhogingen. Vol-
gens de EC en het HvJ EG zijn deze risicocategorieën niet verenigbaar met de steun-
verordening de minimis. De tegemoetkoming vormt steun in de zin van het staats-
steunverbod1925 die niet gerechtvaardigd wordt door een rechtvaardigingsgrond1926, 

 
door werknemers of dochterondernemingen van de oliemaatschappij die niet voor eigen risico 
werken en geen vrije keuze hebben wat hun leverancier betreft (company-owned/company-
operated (Co/Co)), (5) wederverkopers/eigenaars die door een systeem van prijsbeheer zijn ge-
bonden, waarbij de oliemaatschappij in voorkomend geval een deel van de door de pomphouder 
doorgevoerde prijsverlagingen aan de pomp voor haar rekening neemt (Do/Do-tankstations die 
door een SPB-clausule zijn gebonden), en (6) wederverkopers/huurders met in de overeenkomst 
met de oliemaatschappij een beschermingsclausule tegen concurrerende verkoop in de directe 
nabijheid van hun tankstations (Co/Do-tankstations die door een SPB-clausule zijn gebonden). Vgl. 
GvEA EG 20 september 2005, nr. T-258/99, Makro Cash & Carry Nederland BV, voorheen Makro 
Zelfbedieningsgroothandel CV vs. EC, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 8. 

1923. Beschikking 1999/705/EG van de EC van 20 juli 1999 betreffende staatssteun van Nederland ten 
behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met Duitsland, PB L 280, blz. 87. Ka-
merstukken II 1997-1998, 26 025, nr. 23, blz. 17. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 IXB, nr. 2, 
blz. 76. 

1924. Artikel 2 eerste alinea sub a en b Beschikking 1999/705/EG van de EC van 20 juli 1999 betreffende 
staatssteun van Nederland ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met 
Duitsland, PB L 280, blz. 87. 

1925. Punten 88 t/m 93 Beschikking 1999/705/EG van de EC van 20 juli 1999 betreffende staatssteun 
van Nederland ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met Duitsland, PB 
L 280, blz. 87. 

1926. Punten 94 t/m 112 Beschikking 1999/705/EG van de EC van 20 juli 1999 betreffende staatssteun 
van Nederland ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met Duitsland, 
PB L 280, blz. 87. 
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omdat de Nederlandse regering van de milieuratio van de accijnsverhoging per 1 juli 
1997 gedurende de administratieve fase geen melding heeft gemaakt. De steun vormt 
indirecte steun ten gunste van oliemaatschappijen. De SPB-beschermingsclausules zijn 
immers van toepassing in dezelfde omstandigheden als waarin ook de overheidstege-
moetkoming van toepassing is1927. De oliemaatschappijen hebben daarvan indirect 
profijt, doordat zij de pomphouders aldus minder of helemaal geen bijstand op basis 
van de beschermingsclausule tegen concurrerende verkoop in de directe nabijheid van 
hun tankstations of dit slechts in mindere mate konden doen behoeven te geven om-
dat de overheidstegemoetkoming aan de pomphouders daarin al voorziet. Bijgevolg 
hebben de EC en het HvJ EG de steun met de gemeenschappelijke markt en de EER-
overeenkomst onverenigbaar verklaard1928. 

De EC lijkt haar beleid met betrekking tot steunmaatregelen van geringe betekenis 
eerder opzij te zetten naarmate meer andere lidstaten of andere belanghebbenden 
over de verleende steun komen klagen1929. Belanghebbenden bij een steunmaatregel 
zijn niet alleen de door die steunmaatregel begunstigde onderneming of ondernemin-
gen, maar evenzeer de personen, ondernemingen of verenigingen die eventueel door 
de verlening van de steun in hun belangen worden geraakt, met name concurrerende 
ondernemingen en beroepsverenigingen1930. 

Aan het vorenstaande mag de conclusie worden verbonden, dat een belastingregeling 
met volksgezondheids-, veiligheids-, duurzaamheids- of consumentenbeschermingscri-
teria en zonodig flankerende neutraliserende compensatiemaatregelen, al dan niet met 
een of meer belastingdifferentiaties, door de EC steeds op steunelementen aan het 
staatssteunverbod wordt getoetst. De EC moet in haar weging van een maatregel reke-
ning houden met alle voor de maatregel kenmerkende, al dan niet rechtstreeks werken-
de factoren1931. Een pakket maatregelen bestaande uit een belastingregeling met volks-
gezondheids-, veiligheids-, duurzaamheids- of consumentenbeschermingscriteria en 
zonodig neutraliserende flankerende lastenverlichtingsmaatregelen en be-
lastingdifferentiaties moet bij de EC worden aangemeld. Aanmelding als steunmaatregel 
zou afbreuk doen aan het werkelijke karakter van zo’n pakket maatregelen en de aan-
dacht vestigen op een steunoogmerk, dat ontbreekt. Doel is immers niet het verschaffen 
van steun aan bepaalde ondernemingen, maar het met per saldo neutrale heffings- en 
herverdelingsmiddelen realiseren van een maatschappelijk doel. Aanmelding behoort 

 
1927. HvJ EG 13 juni 2002, nr. C-382/99, Nederland vs. EC, Jur. 2002, blz. I-05163, r.o. 65 en 84-85. 
1928. Artikel 3 Beschikking 1999/705/EG van de EC van 20 juli 1999 betreffende staatssteun van Neder-

land ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met Duitsland, PB L 280, 
blz. 87. HvJ EG 13 juni 2002, nr. C-382/99, Nederland vs. EC, Jur. 2002, blz. I-05163, r.o. 55-69. 
GvEA EG 31 mei 2006, nr. T-354/99, Kuwait Petroleum BV te Rotterdam, ondersteund door Neder-
land, vs. EC, r.o. 62. 

1929. HvJ EG 2 februari 1988, nrs. 67/85, 68/85 en 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV e.a., 
Landbouwschap en Koninkrijk der Nederlanden vs. EC (tuindersaardgasarresten). HvJ EG 21 maart 
1990, nr. C-142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959. 

1930.  HvJ EG 14 november 1984, nr. 323/82, Intermills SA vs. EC, Jur. 1984, blz. 3809, r.o. 16. HvJ EG 
3 mei 2001, nr. C-204/97, Portugal vs. EC, Jur. 2001, blz. I-03175, r.o. 31. 

1931. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 
blz. 487, r.o. 17. 
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plaats te vinden op basis van de gemeenschapstrouw1932 en de primaire eigen invulling 
van beleid van een lidstaat. De EC zal het pakket dan als geheel beoordelen op verenig-
baarheid met het EG-verdrag. Een onderzoek naar eventuele steunelementen en hun 
gevolgen maakt daar deel van uit. 

4.10.10 Belastingen en steunmaatregelen 

De relatie tussen belastingen en steunmaatregelen is inzichtelijk wanneer op voor-
hand de navolgende drie categorieën belastingregelingen worden onderscheiden (1) 
de bestemmingsbelasting of bijdrageregeling waarvan de opbrengst rechtstreeks en 
geheel bestemd is voor de financiering van een steunmaatregel, naar vaste recht-
spraak van het HvJ EG aangeduid als parafiscale heffing, (2), de bestemmingsbelasting 
of bijdrageregeling waarvan de opbrengst bestemd is voor meerdere specifieke doelen 
waartoe een of meerdere steunmaatregelen kunnen behoren, waarvoor naast de be-
stemmingsbelasting of bijdrageregeling ook nog andere financieringsbronnen kunnen 
bestaan, en (3) de algemene belasting, waarvan de opbrengst naar de algemene mid-
delen vloeit ten behoeve van de staatsbegroting, en in de structuur waarvan vrijstel-
lingen, verminderingen of andere tegemoetkomingen zijn vervat die steunmaatrege-
len kunnen vormen. 

Bestemmingsbelastingen zijn naar hun aard specifiek of selectief, omdat haar op-
brengsten doorgaans worden aangewend voor een of meer specifieke of selectieve 
doelen. Zij kunnen zich vanwege hun specifieke of selectieve karakter verheugen in 
bovengemiddelde aandacht van de EC, die tegen onverenigbare steunmaatregelen en 
hun financieringswijzen waakt1933. 

4.10.11 Financiering steunregeling met belastingregeling 

Vele malen heeft het HvJ EG beslist over de verenigbaarheid met het gemeenschaps-
recht van nationale bestemmingsbelastingen en bijdrageregelingen (hierna: bestem-
mingsbelastingen) met de intussen herkenbare discriminatoire kenmerken: 
(1) belastingen die zowel over binnenlandse als over uit andere lidstaten afkomstige 
goederen worden geheven en die, althans formeel, niet discriminerend zijn omdat zij 
tegen hetzelfde tarief, op dezelfde grondslag en op dezelfde wijze worden geheven, en 
(2) de opbrengsten van die belastingen welke bestemd zijn voor de financiering van 
activiteiten (al dan niet via daartoe aangewezen organisaties) die de kostprijs van de 
belaste binnenlands geproduceerde goederen doen afnemen. Het regime waaraan 
bestemmingsbelastingen met deze kenmerken aan het gemeenschapsrecht onder-
worpen zijn, is door de Europese rechtspraak en de bestuurlijke praktijk geleidelijk 
aan afgebakend. 

 
1932. Artikel 10 EG. 
1933. Zie voor steunverlening en directe belastingen: K.J. Visser, Fiscale maatregelen en communautaire 

steunmaatregelen: formele procedures en terugvordering, WFR 2000/863. 
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4.10.12 Dwingend bestemmingsverband 

Belastingregelingen vallen niet onder het staatssteunregime, tenzij zij de wijze van 
financiering van een steunmaatregel vormen en integraal deel uitmaken van zo’n 
maatregel1934. Dit is het geval wanneer de belastingregeling een dwingend bestem-
mingsverband legt tussen de belasting en de steun, in die zin dat de opbrengst van de 
belasting integraal voor de financiering van de steun is bestemd1935. Er bestaat geen 
dwingend verband tussen een belasting en de vrijstelling van die belasting, omdat de 
toepassing van een belastingvrijstelling en de omvang ervan niet afhankelijk zijn van 
de belastingopbrengst1936. Tezamen kunnen een belastingregeling en een steunmaatre-
gel een met de gemeenschappelijke markt onverenigbare steunmaatregel opleveren, 
als niet voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden van het steunregime1937. Deze 
beoordeling komt exclusief toe aan de EC, onder toezicht van het HvJ EG1938. Uit de 
algemene structuur van het EG-verdrag blijkt, dat de beslissing van de EC nooit strijdig 
mag zijn met specifieke verdragsbepalingen inzake binnenlandse belastingen1939. 

 
1934.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatsse-

cretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 25. HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van 
LNV, Jur. 2005, blz. I-127, r.o. 14. HvJ EG 27 oktober 2005, nrs. C-266/04 tot en met C-270/04, C-
276/04 en C-321/04 tot en met C-325/04, Distribution Casino France SAS, c.s. vs. Caisse nationale 
de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions in-
dustrielles et commerciales (Organic) (heffing gebaseerd op verkoopoppervlakte – dwingend be-
stemmingsverband), Jur. 2005, blz. I-9481, r.o. 40. HvJ EG 15 juni 2006, nrs. C-393/04 en C-41/05, 
Air Liquide Industries Belgium SA vs. Ville de Seraing (C-393/04) en Province de Liège (C-41/05) 
(vrijstelling van gemeentelijke en provinciale heffingen), Jur. 2006, blz. I-5293, r.o. 46. 

1935.  HvJ EG 7 september 2006, nr. C-526/04, Laboratoires Boiron SA vs. Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Lyon, die in de rechten en ver-
plichtingen is getreden van de Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) (hef-
fing verschuldigd door farmaceutische laboratoria en niet door groothandelaars-distributeurs), 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 44. 

1936.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staats-
secretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 28. HvJ EG 27 oktober 2005, nrs. C-266/04 tot en met C-270/04, 
C-276/04 en C-321/04 tot en met C-325/04, Distribution Casino France SAS, c.s. vs. Caisse nationa-
le de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions 
industrielles et commerciales (Organic) (heffing gebaseerd op verkoopoppervlakte – dwingend 
bestemmingsverband), Jur. 2005, blz. I-9481, r.o. 41. 

1937. HvJ EG 11 juni 1992, nrs. C-149/91 en C-150/91, Société Sanders Adour SNC Société Guyomarc'h 
Orthez Nutrition Animale SA vs. Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, 
Jur. 1992, blz. I-3899, r.o. 24. 

1938. HvJ EG 27 oktober 1993, nr. C-72/92, Herbert Scharbatke vs. Bundesamt für Ernährung und Forst-
wirtschaft, Jur. 1993, blz. I-5509, r.o. 18 en 20. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård 
vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
(nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 53. 

1939. HvJ EG 21 mei 1980, nr. 73/79, EC vs. Italië (surcharge on sugar Sovraprezzo), Jur. 1980, blz. 1533, 
r.o. 11. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordig-
heid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 
blz. I-3657, r.o. 54. 
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De financieringswijze van een steunmaatregel kan gevolgen hebben voor de mede-
dinging op de gemeenschappelijke markt en het intracommunautaire handelsverkeer. 
Daarom moet worden onderzocht of, en zo ja in welke mate, ook de financieringswijze 
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt in de zin van het steunregime. Dat 
moet gebeuren tezamen met de steunmaatregel zelf ‘het onderzoek naar een steun-
maatregel (...) niet mag worden losgemaakt van het onderzoek naar de gevolgen aan 
de wijze van financiering verbonden’, aldus het HvJ EG1940. 

Het EG-verdrag staat niet toe de steunmaatregel in de eigenlijke zin des woords en 
de wijze van financiering afzonderlijk te bezien en deze laatste buiten beschouwing te 
laten wanneer zij, tezamen met de eigenlijke steunmaatregel, de regeling als geheel 
met de gemeenschappelijke markt onverenigbaar kan maken1941, zoals is gebeurd in de 
FRANSE TEXTIEL-zaak (1970). De Franse regering steunt de Franse textielindustrie met 
een regeling ter bevordering van het onderzoek en van de vernieuwing van de indu-
striële en commerciële structuren in de textielsector die stricto sensu verenigbaar met 
de gemeenschappelijke markt is. De textielregeling wordt gefinancierd met een be-
stemmingsbelasting die wordt geheven over zowel binnenlandse als buitenlandse 
textielgoederen. De belastingontvangsten worden geheel besteed aan de steunrege-
ling, maar daarbij neemt de omvang van de steun automatisch toe met de stijging van 
de belastingopbrengst. Volgens het HvJ EG komt dit neer op duurzame steun tot een 
zodanig onvoorzienbaar en moeilijk te controleren bedrag, ‘dat de litigieuze wijze van 
financiering, waarbij de omvang van de nationale steun automatisch toeneemt met de 
stijging van de belastingopbrengst, met name ook met die op ingevoerde concurre-
rende produkten, een beschermende werking heeft welke verder gaat dan de steun-
verlening stricto sensu’1942. 

Naarmate ondernemers uit andere lidstaten zich inspanningen hebben getroost om 
door verbetering van afzetmethoden en door kostenbeheersing hun verkopen te doen 
toenemen, worden zij door deze bestemmingsbelasting gedwongen in meerdere mate 
bij te dragen aan de afzet van hun eigen concurrenten die zich bedoelde inspanningen 
niet in dezelfde mate hebben getroost.  

De EC wil de Franse steunregeling als zodanig wel goedkeuren en ook de eraan ge-
koppelde bestemmingsbelasting blijkt als zodanig niet discriminerend, omdat zij 
tegen hetzelfde tarief, op dezelfde grondslag en op dezelfde wijze ongeacht herkomst 
van de goederen worden geheven. Maar de combinatie van steunmaatregel en heffing 
ontmoet in de ogen van de EC en het HvJ EG bezwaren. Door de navolgbare aanwen-
ding van de belastingontvangsten ten behoeve van de steunregeling treedt een te 

 
1940. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 

blz. 487, r.o. 8. 
1941. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 

blz. 487, r.o. 4. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster 
en Felix Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-
12249, r.o. 46. 

1942. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 
blz. 487, r.o. 19. Zie ook: Beschikking 69/266/EEG van de Commissie van 18 juli 1969 betreffende 
de Franse steunregeling ter bevordering van het onderzoek en de vernieuwing van de industriële 
en commerciële structuren in de textielsector. PB nr. L 220 van 1 september 1969. 
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grote en vooral onbeheersbare beïnvloeding op van concurrentieposities op de Franse 
textielgoederenmarkt. De werking van een financieringsbron kan een steunmaatregel 
die op zichzelf toelaatbaar is, toch onverenigbaar maken met de gemeenschappelijke 
markt doordat ‘zijn storende werking wordt versterkt door een wijze van financiering 
welke de regeling als geheel met de ene markt en met het gemeenschappelijk belang 
onverenigbaar maakt’1943. Hiermee laat het HvJ EG de mogelijkheid open dat een op 
zichzelf verenigbare steunmaatregel juist door haar financieringswijze onverenigbaar 
is met de gemeenschappelijke markt. 

Wanneer een nationale belastingregeling als financieringwijze van de steun inte-
grerend deel uitmaakt van de steunmaatregel, strekken zich de gevolgen van het on-
geoorloofd in werking hebben van de steunmaatregel gedurende de standstill-periode 
ook uit tot die belastingregeling1944. Als zo’n verband bestaat, heeft de opbrengst van 
de belasting rechtstreekse invloed op de omvang van de steun en bijgevolg op de 
beoordeling van de verenigbaarheid van deze steun met de gemeenschappelijke markt 
en dient de aanmelding van de steunmaatregel bij de EC óók de financieringswijze te 
omvatten1945. Het is immers niet uit te sluiten dat een steunmaatregel als zodanig 
verenigbaar met de gemeenschappelijk markt is, maar in combinatie met de financie-
ringswijze niet verenigbaar1946. In die omstandigheden zijn de nationale autoriteiten in 
beginsel gehouden de in strijd met het gemeenschapsrecht geheven belasting te resti-
tueren1947. 

Van een dwingend bestemmingsverband is geen sprake wanneer uit de tekst van 
de belastingwet niet blijkt dat zo’n dwingend verband tussen de belastingopbrengst 
en de steunmaatregel bestaat1948, de opbrengst van een bestemmingsheffing aan 

 
1943. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 

blz. 487, r.o. 15. 
1944.  HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 

(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 52. HvJ EG 
13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatssecretaris, 
Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 16. 

1945.  HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970, blz. 487, r.o. 17, 20-21. HvJ EG 13 januari 
2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van LNV, Jur. 2005, blz. I-127, r.o. 15. HvJ EG 13 januari 
2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, 
blz. I-87, r.o. 26. 

1946.  HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 49 en 50. 
HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-345/02, Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV en Rinck Opticiëns BV 
vs. Hoofdbedrijfschap Ambachten, Jur. 2004, blz. I-7139, r.o. 30. HvJ EG 27 november 2003, nrs. 
C-34/01 t/m C-38/01, Enirisorce SpA vs. Ministero delle Finanze (Italiaanse havengelden), 
Jur. 2003, blz. I-14243, r.o. 44. 

1947.  HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 53. HvJ EG 
14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m C-218/95, Société Comateb c.s. (terugvordering van het onver-
schuldigd betaalde – verplichting tot afwenteling van belasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 20. 
HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) 
vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 16. 

1948.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staats-
secretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 28-29. 
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meerdere doelen wordt besteed en de verdeling daarvan is overgelaten aan het discre-
tionaire oordeel van de bevoegde autoriteiten1949, of wanneer de opbrengst van de 
belasting geen enkele invloed heeft op de hoogte van de steun. Toekenning van de 
steun in de vorm van een belastingvrijstelling of compensatie van de door deze vrij-
stelling teweeggebrachte derving aan belastinginkomsten door een belasting-
verhoging in het kader van de begroting van de betrokken lidstaat, laat een dergelijk 
verband ook niet ontstaan1950. Belastingen zonder dwingend bestemmingsverband met 
de steunmaatregel mogen gedurende de standstill-periode gewoon worden geheven.  

Een belastingregeling is overigens niet aan de toetsing aan het fiscaal discrimina-
tieverbod onttrokken omwille dat zij de financieringswijze is van een – al dan niet 
goedgekeurde – steunmaatregel1951. Maar het zal ook niet helpen een steunmaatregel 
een fiscale vorm of sociaal doel te geven om die buiten het bereik van het steunregime 
te brengen1952, omdat dan ‘in artikel 92 [artikel 87 EG] van het verdrag een bres zou 
worden geslagen en de Commissie in haar mogelijkheden tot duurzame controle zou 
worden benadeeld’1953. 

Zodra is vastgesteld, dat een belastingregeling strijdig is met het fiscaal dis-
criminatieverbod en derhalve discriminerend is, behoeft een eventueel steunkarakter 
van de maatregel die door die belastingregeling wordt gefinancierd, niet meer te wor-
den nagegaan, omdat die maatregel daardoor ook als discriminerend wordt gezien1954. 
Hoewel de rechtspraak een nauwe verwevenheid laat zien tussen beide regimes, heeft 
het fiscaal discriminatieverbod zijn eigen zelfstandige betekenis en voorrang op het 
staatssteunverbod. Een steunmaatregel in de vorm van een discriminatoire belasting-
maatregel wordt vanzelfsprekend nimmer getolereerd1955. Mutatis mutandis valt een 
steunmaatregel die wordt gefinancierd met de opbrengst van een discriminatoire 
belastingregeling, zelf ook onder het fiscaal discriminatieverbod1956. 

 
1949.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van LNV, Jur. 2005, blz. I-127, 

r.o. 16-17. 
1950.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) 

vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 28-29. 
1951. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 

blz. 487, r.o. 15. 
1952. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC (fiscale en sociale lastenverlichting voor de textielbran-

che), Jur. 1974, blz. 709, r.o. 13. 
1953. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 

blz. 487, r.o. 17 en 18. 
1954. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 

blz. 1331, r.o. 21-22. 
1955. HvJ EG 27 mei 1981, nrs. 142/80 en 143/80, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs. Essevi 

SpA Carlo Salengo (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1981, blz. 1413, r.o. 28. 
1956. HvJ EG 21 mei 1980, nr. 73/79, EC vs. Italië (surcharge on sugar Sovraprezzo), Jur. 1980, blz. 1533, 

r.o. 9. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331, r.o. 22 tweede volzin. 
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4.10.13 Afbakening communautaire en nationale bevoegdheden 

Wat meer bepaald de combinatie steunregeling en belastingregeling betreft, staat het 
staatssteunregime er geenszins aan in de weg, dat een steunmaatregel ook aan andere 
regels van het gemeenschapsrecht dan alleen die van het staatssteunregime wordt 
getoetst volgens (1) de procedure waarbij de EC van oordeel is dat een lidstaat een van 
de krachtens het EG-verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen en 
daarom een met redenen omkleed advies uitbrengt, en wanneer dat niet wordt opge-
volgd, de zaak aanhangig maakt bij het HvJ EG1957, of door (2) de nationale rechter, 
indien het verdragsbepalingen met rechtstreekse werking betreft1958. 

Met het staatssteunverbod en het fiscaal discriminatieverbod wordt weliswaar 
eenzelfde doel nagestreefd, dat er met name in bestaat te voorkomen dat de twee 
vormen van interventie door een lidstaat – het toekennen van steun enerzijds, en het 
opleggen van een discriminerende belasting anderzijds – zouden leiden tot vervalsing 
van de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt, doch voor deze 
twee regimes gelden verschillende toepassingsvoorwaarden die specifiek zijn voor elk 
van de twee vormen van overheidsmaatregelen die zij beogen te regelen. Bovendien 
hebben zij uiteenlopende rechtsgevolgen, vooral omdat de toepassing van het staats-
steunregime, anders dan het fiscaal discriminatieverbod, veel ruimte laat voor ingrij-
pen van de EC. Fiscale discriminatie is niet aan de werking van het fiscaal discrimina-
tieverbod onttrokken omdat een discriminerende belastingregeling tevens als finan-
cieringswijze van een steunmaatregel kan worden aangemerkt1959. 

De nationale rechter kan echter alleen die modaliteiten van een steunregeling toet-
sen welke niet noodzakelijk zijn ter bereiking van het doel of voor de goede werking 
ervan1960, omdat immers de EC bij uitstek bevoegd is om over de steunmaatregel zelf te 
oordelen. Om te kunnen beoordelen of een steunmaatregel van een lidstaat is inge-
voerd zonder met het standstill-gebod rekening te houden, kan de nationale rechter 
zich genoodzaakt zien het begrip steunmaatregel uit te leggen1961. Daarbij gaat de 
nationale rechter met name na of de betrokken maatregel een voordeel vormt en of hij 
selectief is, dat wil zeggen of hij bepaalde ondernemingen of bepaalde producties 

 
1957. Artikel 226 EG. HvJ EG 30 januari 1985, nr. 290/83, EC vs. Frankrijk, Jur. 1985, blz. 439, r.o. 17. 
1958. HvJ EG 22 maart 1977, nr. 74/76, Iannelli & Volpi SpA vs. Ditta Paolo Meroni, Jur. 1977, blz. 557, 

r.o. 14. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordig-
heid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 
blz. I-3657, r.o. 56. 

1959. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331, r.o. 22. HvJ EG 21 mei 1980, nr. 73/79, EC vs. Italië (surcharge on sugar Sovraprezzo), 
Jur. 1980, blz. 1533, r.o. 8. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, 
in tegenwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkens-
belasting), Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 55. 

1960. HvJ EG 22 maart 1977, nr. 74/76, Iannelli & Volpi SpA vs. Ditta Paolo Meroni, Jur. 1977, blz. 557, 
r.o. 14. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordig-
heid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 
blz. I-3657, r.o. 57. 

1961.  HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-345/02, Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV en Rinck Opticiëns BV 
vs. Hoofdbedrijfschap Ambachten, Jur. 2004, blz. I-7139, r.o. 31. 
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begunstigt. Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG is het aan de nationale rechter om 
de rechten van justitiabelen te beschermen tegen een eventuele schending door de 
nationale autoriteiten van de rechtstreeks werkende standstill-verplichting1962, dat wil 
zeggen het gebod aan de nationale autoriteiten om de tenuitvoerlegging van een voor-
genomen steunmaatregel op te schorten en opgeschort te houden zolang de EC haar 
oordeel er nog niet over heeft gegeven1963. Een steunmaatregel die tot uitvoering wordt 
gebracht met veronachtzaming van het standstill-gebod is onrechtmatig1964. Om te 
voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan de rechtstreekse werking van het standstill-
gebod en dat de belangen van de justitiabelen, welke de nationale rechterlijke instan-
ties behoren te beschermen1965, worden geschonden, heeft een beschikking van de EC 
waarbij niet-aangemelde steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt 
verklaard, niet tot gevolg dat de onrechtmatigheid van uitvoeringsmaatregelen, ach-
teraf wordt gedekt. Elke andere interpretatie zou, aldus het HvJ EG in het ar-
rest-RESTITUTIE ENERGIEHEFFINGEN II (2006), alleen maar in de hand werken dat de be-
trokken lidstaat het standstill-gebod niet in acht neemt, steunvoornemens niet wor-
den gemeld en dat dit verbod aldus zijn nuttig effect wordt ontnomen. De betekenis 
van het standstill-gebod is dat het aan de nationale rechterlijke instanties is om de 
rechten van de justitiabelen te vrijwaren in het geval van een eventuele schending 
door de nationale autoriteiten van het verbod van uitvoering van steunmaatregelen 
voordat de EC deze bij beschikking heeft goedgekeurd. Daarbij moet de nationale 
rechter het belang van de Gemeenschap ten volle in aanmerking nemen en mogen zij 
geen maatregel nemen die er alleen toe leidt dat de kring van steunontvangers ver-
groot1966. 

 
1962. Als bedoeld in artikel 88 lid 3 slotzin EG. 
1963.  HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a. vs. La Poste 

e.a., Jur. 1996, blz. I-3547, r.o. 41. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België 
vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV 
(C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 74. 

1964.  HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits 
alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, 
Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 17. HvJ EG 27 oktober 2005, nrs. C-266/04 tot en met C-270/04, C-276/04 
en C-321/04 tot en met C-325/04, Distribution Casino France SAS, c.s. vs. Caisse nationale de 
l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions indu-
strielles et commerciales (Organic) (heffing gebaseerd op verkoopoppervlakte – dwingend be-
stemmingsverband), Jur. 2005, blz. I-9481, r.o. 30. Zie ook de definitie van onrechtmatige steun in 
artikel 1, onderdeel f, van Verordening nr. 659/1999.  

1965.  De nationale rechter moet ook het belang van de Gemeenschap ten volle in aanmerking nemen, 
met name door erop toe te zien dat door zijn beslissing de kring van ontvangers van de onrecht-
matige steun niet zonder meer vergroot; zie: HvJ EG 20 september 1990, nr. C-5/89, EC vs. Duits-
land, Jur. 1990, blz. I-3437, r.o. 19 en 57. 

1966.  HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits 
alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, 
Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 16. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene 
Van Calster en Felix Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), 
Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 63. HvJ EG 5 oktober 2006, nr. C-368/04, Transalpine Ölleitung in Öster-
reich GmbH c.s. vs. Finanzlandesdirektionen für Tirol, Steiermark en Kärnten (Restitutie energie-
heffingen II), Jur. 2006, blz. I-9957, r.o. 41-42 en 58. 
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Een enkele uitvoeringsbepaling van een steunmaatregel die onverenigbaar is met 
andere bepalingen dan van het staatssteunregime, maakt die steunmaatregel echter 
niet zomaar tot een ongeoorloofde steunmaatregel en de financieringswijze niet on-
rechtmatig1967. Aan deze uit het steunregime voortvloeiende bevoegdheidsverdeling 
kan geen argument worden ontleend voor de zienswijze dat de verdragsbepalingen 
van het steunregime zonder rechtstreekse werking in geval van schending van andere 
verdragsbepalingen mét rechtstreekse werking, niet voor de nationale rechter kunnen 
worden aangevoerd op basis van de enkele omstandigheid dat het in geding gebrachte 
element van de steunregeling een uitvoeringsbepaling van een steunmaatregel is1968. 

De gevolgen van de niet-inachtneming van de standstill-verplichting gelden ook 
voor de belastingregeling die de steunmaatregel integraal tot financiering dient1969. De 
nationale rechter beschermt de justitiabelen tegen een eventuele schending van dit 
gebod door de nationale autoriteiten. Het standstill-gebod heeft immers rechtstreekse 
werking1970. Wanneer een belanghebbende zich op schending van het standstill-gebod 
beroept en de nationale rechter die schending vaststelt, moet de nationale rechter zijn 
beslissing nemen overeenkomstig het recht van de betrokken lidstaat, zonder dat die 
beslissing een beoordeling inhoudt van de verenigbaarheid van de steunmaatregelen 
met de gemeenschappelijke markt, hetgeen tot de uitsluitende bevoegdheid van de EC 
behoort, zoals gezegd, onder toezicht van het HvJ EG1971. De nationale rechter en de EC 
vervullen aldus binnen het staatssteunregime complementaire taken1972, hetgeen 
a fortiori geldt wanneer een bestemmingsbelasting ter financiering van een steunre-
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Jur. 2005, blz. I-127, r.o. 15. 
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alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, 
Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 12. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-17/91, Georges Lornoy en Zonen NV 
Jos Theys NV Van Lomel PVBA Staf Lornoy en Zonen NV vs. België, Jur. 1992, blz. I-06523, r.o. 30. 
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Jur. 1993, blz. I-4337, r.o. 23. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires Syndicat national des négociants et transforma-
teurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 14. HvJ EG 11 juli 1996, nr. 
C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a. vs. La Poste e.a., Jur. 1996, 
blz. I-3547, r.o. 40 en 42. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, 
in tegenwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelas-
ting), Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 59. 

1972. HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a. vs. La Poste 
e.a., Jur. 1994, blz. I-3547, r.o. 41. 
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geling wordt getoetst aan andere verdragsbepalingen dan die inzake staatssteun, 
teneinde in voorkomend geval schendingen van het gemeenschapsrecht die niet wer-
den vastgesteld in het kader van de steunonderzoeksprocedure door de EC1973 onge-
daan te maken1974. Het onderzoek naar de verenigbaarheid van de steunregeling met 
de gemeenschappelijke markt door de EC dient plaats te vinden in communautair 
kader1975, terwijl de nationale rechter de beste instantie is om een oordeel over de 
besteding van de opbrengst van een binnenlandse bestemmingsbelasting te geven in 
nationaal kader1976. De nationale rechter verzekert de rechtsbescherming van justitia-
belen die voortvloeit uit rechtstreekse werkende gemeenschapsrechtelijke bepalingen, 
zonder afbreuk te doen aan de centrale en exclusieve rol van de EC bij steunbeoorde-
ling1977. Terwijl de beoordeling van de verenigbaarheid van steunmaatregelen met de 
gemeenschappelijke markt de exclusieve bevoegdheid van de EC is, onder toezicht van 
het HvJ EG1978, ziet de nationale rechter toe op de vrijwaring van de rechten van de 
justitiabelen in geval van schending van de standstill-verplichting, de verplichting om 
de steunmaatregelen vooraf bij de EC te melden1979. Daarom kan de EC, anders dan de 
nationale rechter, niet op de enkele grond dat de maatregel niet overeenkomstig het 
standstill-gebod is gemeld, teruggaaf van de staatssteun gelasten1980. Illustratief hier-
voor zijn een Franse, een Deense en een Belgische zaak. In de FRANSE TEXTIEL-kwestie 
(1970) wordt de steunmaatregel door de EC niet goedgekeurd zolang de financie-
ringswijze niet wordt aangepast1981. De nationale rechter komt er niet aan te pas. In de 

 
1973. Als bedoeld in artikel 88 EG. 
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r.o. 60. 

1975. HvJ EG 19 september 2000, nr. C-156/98, Duitsland vs. EC, Jur. 2000, blz. I-6857, r.o. 67. 
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alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, 
Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 14. 
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vs. International Factors Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH en Ministero della Difesa, 
Jur. 1999, blz. I-3735, r.o. 31. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene 
Van Calster en Felix Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), 
Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 75. 

1980. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits 
alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, 
Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 13. HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat français de l'Express inter-
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1981.  HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC (steunmaatregelen Franse textielsector), Jur. 1970, 
blz. 487. 
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kwestie rond de Deense varkensbelasting (2002) is de steunmaatregel al door de EC 
goedgekeurd en wordt niet uitgesloten dat de wijze van financiering, de varkensbelas-
ting, strijdig is met het fiscaal discriminatieverbod, zulks ter beoordeling van de natio-
nale rechter1982. De kwestie van de Belgische diergezondheidsfondsbijdrage (2003) 
maakt duidelijk dat de nationale rechter bevoegd is om toe te zien of de aanmeldplicht 
van voorgenomen steunregelingen wordt nageleefd ter waarborging van de rechten 
van de justitiabelen1983. 

4.10.14 Heffing en steunmaatregel beide vooraf melden 

Het HvJ EG beziet de combinatie van steunmaatregel en financieringswijze dus inte-
graal. Zelfs al voldoet de belastingregeling aan de andere vereisten van het EG-
verdrag, met name aan die van het fiscaal discriminatieverbod, dan betekent dat nog 
niet dat deze regeling getoetst aan het steunregime ook rechtmatig is1984. Het is moge-
lijk dat een steunmaatregel op zichzelf het handelsverkeer tussen lidstaten niet we-
zenlijk beïnvloedt en daarom kan worden toegelaten, maar dat zijn steeds verstorende 
werking wordt versterkt door de financieringswijze ervan, die de combinatie als ge-
heel onverenigbaar maakt met de gemeenschappelijke markt1985. De EC kan, als een 
specifiek ter financiering van een steunmaatregel bestemde belasting in strijd blijkt te 
zijn met andere bepalingen van het EG-verdrag, bijvoorbeeld het verbodsregime voor 
heffingen van gelijke werking1986 of met het regime van het fiscaal discriminatiever-
bod, met de steunregeling waarvan de heffing deel uitmaakt, onverenigbaar achten 
met de gemeenschappelijke markt1987. De wijze van financiering van een steunmaatre-
gel kan het geheel van de ermee gefinancierde steunregeling onverenigbaar met de 
gemeenschappelijke markt maken.  

De EC moet bij haar onderzoek in ieder geval rekening houden met de finan-
cieringswijze wanneer die duidelijk en integraal deel van de steunmaatregel uit-
maakt1988. In zo’n geval is ook de betrokken lidstaat gehouden de voorgenomen steun-
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1984. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC (steunmaatregelen Franse textielsector), Jur. 1970, 

blz. 487, r.o. 13. 
1985. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC (steunmaatregelen Franse textielsector), Jur. 1970, 

blz. 487, r.o. 16. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster 
en Felix Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-
12249, r.o. 47. 

1986. Artikelen 23 en 25 EG. 
1987. HvJ EG 21 mei 1980, nr. 73/79, EC vs. Italië (surcharge on sugar Sovraprezzo), Jur. 1980, blz. 1533, 
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Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, 
r.o. 48. 

1988. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 49. HvJ EG 
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4.10   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

648 

maatregel tezamen met de financieringsregeling aan te melden om de EC in staat te 
stellen haar onderzoek van stond af aan op basis van de combinatie van steun én fi-
nanciering te laten verrichten1989. Het EG-verdrag voorziet in een bijzondere procedure 
van voortdurend onderzoek van en toezicht op staatssteun door de EC. Met betrekking 
tot nieuwe steunmaatregelen van lidstaten is voorzien in een voorafgaande procedure, 
zonder welke geen steunmaatregel kan worden geacht op regelmatige wijze te zijn 
vastgesteld. De EC wordt van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaat-
regelen op de hoogte gebracht voordat die maatregelen ten uitvoer worden gelegd1990. 
Wordt in zo’n geval toch alleen de steunmaatregel gemeld, dan bestaat de kans, dat EC 
op grond van niet volledige gegevens de steunmaatregel verenigbaar met de ge-
meenschappelijke markt acht en zij, als zij van de aard van de financieringsregeling op 
de hoogte zou zijn geweest, een andere beslissing zou hebben genomen, waarbij zij de 
combinatie onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt zou hebben verklaard, 
zoals in de zaak van de Deense varkensbelasting is gebeurd1991. Het Deense Svineaf-
giftsfonden (varkensheffingsfonds), een publiekrechtelijk orgaan, het heft een belas-
ting die volgens dezelfde criteria wordt geheven op varkens die in een lidstaat zijn 
geproduceerd voor de slacht op de binnenlandse markt of voor de levende uitvoer 
naar andere lidstaten. Een deel van de opbrengsten worden aangewend ter verbete-
ring van de ontwikkelingsmogelijkheden en het concurrentievermogen van de var-
kensvleessector. Deze ondersteuning is door de EC goedgekeurd. NIELS NYGÅRD, een 
Deense varkensexporteur, weigert de belasting wegens de uitvoer van levende var-
kens naar Duitsland te voldoen, omdat hij in Duitsland al een productieheffing heeft 
betaald voor elk varken dat hij aan Duitse slachthuizen heeft geleverd. Het gemeen-
schapsrecht verbiedt een dergelijke dubbele belasting nog niet; opheffing ervan kan 
slechts het resultaat zijn van harmonisatie van de nationale belastingstelsels1992. De 
Deense varkensbelasting is een binnenlandse belasting en dus geen verboden heffing 
van gelijke werking als een uitvoerrecht. Wél kan de varkensbelasting als een verbo-
den discriminerende binnenlandse belasting worden gekwalificeerd, indien en voor 
zover de voordelen die voortvloeien uit de bestemming van de opbrengst ervan ge-
deeltelijk de last compenseren die drukt op de productie van varkens voor de slacht in 
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Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543, r.o. 32-36. HvJ EG 10 maart 1981, 
nrs. 36/80 en 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers’ Association e.a. vs. Ierland e.a. (36/80) en Mar-
tin Doyle e.a. vs. An Taoiseach e.a. (71/80) (binnenlandse belasting op landbouwproducten van 
binnenlandse oorsprong), Jur. 1981, blz. 735, r.o. 23.  
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de betrokken lidstaat, en aldus de productie van varkens voor de levende uitvoer naar 
andere lidstaten wordt benadeeld1993. Ondanks dat sprake is van een reeds door de EC 
goedgekeurde steunmaatregel staat deze beoordeling aan nationale rechter1994. Bepa-
lingen met rechtstreekse werking, zoals die van het verbod op heffingen van gelijke 
werking en het fiscaal discriminatieverbod, doen voor belanghebbenden rechten ont-
staan die door de nationale rechter worden gehandhaafd1995. Een belasting die deel 
uitmaakt van een steunregeling wordt getoetst aan het verbod op heffingen van gelij-
ke werking dan wel aan het fiscaal discriminatieverbod1996. Bij de beoordeling of spra-
ke is van verboden staatssteun moet de EC alle daarmee gepaard gaande omstandig-
heden van feitelijke en juridische aard in aanmerking nemen en moet met name wor-
den nagegaan of er geen wanverhouding bestaat tussen de verdeling van de lasten 
over de betrokken ondernemingen of producties enerzijds en de voordelen voortvloei-
ende uit toekenning van de hierbedoelde steun anderzijds. Een belastingregeling kan 
‘naar gelang van het gebruik van de opbrengst ervan een met de gemeenschappelijke 
markt onverenigbare staatssteun opleveren wanneer aan de toepassingsvoorwaarden 
van artikel 92 van het EEG-verdrag [artikel 87 EG] is voldaan, met dien verstande dat 
het aan de Commissie staat, dit volgens de daartoe in artikel 93 van het EEG-verdrag 
[artikel 88 EG] bepaalde procedure te beoordelen’1997. Het steunregime maakt immers 
geen onderscheid naar de oorzaken of doeleinden van een maatregel, maar ziet op zijn 
uiteindelijke effect op mededingingsposities. Ten aanzien van eenmaal goedgekeurde 
belastingvrijstellingen is geen op zichzelf staande beoordeling meer nodig1998.  

 
1993. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 49.  

1994. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 51 en 65. 

1995. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-17/91, Georges Lornoy en Zonen NV Jos Theys NV Van Lomel 
PVBA Staf Lornoy en Zonen NV vs. België, Jur. 1992, blz. I-06523, r.o. 24. HvJ EG 23 april 2002, nr. 
C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri (Nationale heffing op varkens), Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 51. 

1996. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Nationale heffing op varkens), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 52. 

1997. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-17/91, Georges Lornoy en Zonen NV Jos Theys NV Van Lomel 
PVBA Staf Lornoy en Zonen NV vs. België, Jur. 1992, blz. I-06523, dictum r.o. 4. Zie ook: HvJ EG 
16 december 1992, nr. C-17/91, Georges Lornoy en Zonen NV Jos Theys NV Van Lomel PVBA Staf 
Lornoy en Zonen NV vs. België, Jur. 1992, blz. I-06523. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-114/91, 
Openbaar Ministerie (België) vs. Gérard Claeys, Jur. 1992, blz. I-6559. HvJ EG 16 december 1992, 
nrs. C-144/91 en C-145/91, Gilbert Demoor en Zonen NV en anderen Westvlees NV vs. België, Jur. 
1992, blz. I-6613. HvJ EG 27 oktober 1993, nr. C-72/92, Herbert Scharbatke vs. Bundesamt für Er-
nährung und Forstwirtschaft, Jur. 1993, blz. I-5509. 

1998. HvJ EG 9 oktober 1984, nrs. 91/83 en 127/83, Heineken Brouwerijen BV vs. Inspecteurs der Ven-
nootschapsbelasting te Amsterdam en te Utrecht, Jur. 1984, blz. 3435, r.o. 21. 
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4.10.15 Terugwerkende kracht steunmaatregel met bijdrageregeling 

Het standstill-gebod1999 staat in de weg aan de heffing van belastingen of bijdragen die 
specifiek dienen ter financiering van een steunregeling die bij een beschikking van de 
EC verenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard, voor zover deze bij-
dragen met terugwerkende kracht worden opgelegd voor een periode die aan de da-
tum van deze beschikking voorafgaat. België heeft bij een wettelijke regeling uit 1987 
een diergezondheids- en -productiefonds, dat vanaf 1 januari 1988 vergoedingen en 
toelagen verstrekt en andere prestaties verricht ten behoeve van de bestrijding van 
dierenziekten en de verbetering van hygiëne, gezondheid, welzijn en kwaliteit van 
landbouwhuisdieren en dierlijke producten, ter bevordering van de volksgezondheid 
en de economische welvaart van de veehouders. Ter stijving van het fonds dienen 
verplichte bijdragen, geheven van een vastomlijnde kring bijdrageplichtigen. Dit ge-
heel omvat een niet aangemelde steunmaatregel die voorziet in een bijdrageregeling 
die integraal deel uitmaakt van de steunmaatregel en specifiek en uitsluitend ter fi-
nanciering van de steun is bestemd2000. 

De combinatie wordt in 1991 door de EC onverenigbaar met de gemeenschappe-
lijke markt geacht en kan bijgevolg niet meer worden toegepast voor zover de ver-
plichte bijdragen in het slachtstadium ook over uit andere lidstaten ingevoerde dieren 
en dierlijke producten wordt geheven. De uitvoering van de regeling wordt ontdaan 
van de onverenigbare elementen voortgezet. Vervolgens legt België de EC op 20 mei 
1996 een nieuwe regeling voor, in een nieuw wetsontwerp, dat door haar op 9 augus-
tus 1996 wordt goedgekeurd. In 1998 trekt België de oude regeling uit 1987 in en 
verklaart de nieuwe, goedgekeurde wettelijke regeling terugwerkend van kracht vanaf 
1 januari 1988, op basis waarvan de bijdrage van de bijdrageplichtigen eveneens met 
terugwerkende kracht wordt geheven. Het HvJ EG beslist in het arrest-VAN CALSTER 
(2003), dat de steun stricto sensu en de ter financiering daarvan geheven bijdragen 
rechtmatig zijn voor zover zij betrekking hebben op de periode vanaf de datum van 
deze beschikking, te weten 9 augustus 1996. De bijdragen voor de periode van 
1 januari 1988 tot en met 8 augustus 1996 zijn onrechtmatig geheven, op grond dat 
dienaangaande niet is voldaan aan de verplichting om de steunregeling vóór de ten-
uitvoerlegging ervan aan te melden. Deze bijdragen zijn geheven in strijd met het 
standstill-gebod2001. De terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1988, bedoeld om de 
gevolgen van de niet-nakoming van de verplichting om de in de wet van 1987 vervat 
liggende steunmaatregel vooraf bij de EC aan te melden weg te werken, is niet vere-
nigbaar met de aanmeldingsplicht van steunmaatregelen2002. Anders zou aan de lidsta-
ten de mogelijkheid worden geboden, een voorgenomen steunmaatregel zonder aan-
melding onmiddellijk ten uitvoer te leggen en de gevolgen van het niet-aanmelden 

 
1999. Als bedoeld in artikel 88 lid 3 EG. 
2000. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 

(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 59 en 65. 
2001. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 

(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 55-58. 
2002. Als bedoeld in artikel 88 lid 3 EG. 
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weg te werken door de maatregel op te heffen en tegelijkertijd met terugwerkende 
kracht opnieuw in te voeren. Voor deze wet gold dan ook al die jaren het standstill-ge-
bod. De onrechtmatigheid van een steunmaatregel of van een deel ervan ten gevolge 
van de niet-nakoming van de verplichting om deze maatregel vóór de tenuitvoerleg-
ging aan te melden, kan niet ongedaan wordt gemaakt door het feit dat deze maatre-
gel bij een eindbeslissing van de EC verenigbaar met de gemeenschappelijke markt 
wordt verklaard2003. 

Om te voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan de rechtstreekse werking van de 
standstill-verplichting en dat de belangen van de justitiabelen, die de nationale rech-
ter moet beschermen, worden geschonden, heeft deze eindbeslissing van de EC niet 
tot gevolg, dat de onrechtmatigheid van uitvoeringsmaatregelen die in strijd met het 
standstill-gebod toch zijn vastgesteld, achteraf wordt gedekt als niet meer onrechtma-
tig2004. Wanneer de nationale rechter een dergelijke schending vaststelt, moet hij daar-
uit overeenkomstig het nationale recht alle consequenties trekken, zowel wat de 
rechtmatigheid van de handelingen tot uitvoering van de betrokken steunmaatregelen 
betreft, als wat de terugvordering van de verleende financiële steun betreft2005. Zelfs al 
zou de EC hebben onderzocht of de met terugwerkende kracht opgelegde bijdragen 
verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, zij is in elk geval niet bevoegd te 
beslissen dat een in strijd met het standstill-gebod ten uitvoer gelegde steunregeling 
rechtmatig is2006. In het kader van het toezicht op de naleving door de nationale autori-
teiten van de lidstaten van het staatssteunregime, vervullen de nationale rechter en de 
EC immers, zoals gezegd, aanvullende taken2007. 

 
2003. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 

(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 59-62. 
2004. HvJ EG 5 oktober 2006, nr. C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH c.s. vs. Finanzlan-

desdirektionen für Tirol, Steiermark en Kärnten (Restitutie energieheffingen II), Jur. 2006, 
blz. I-9957, r.o. 58. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce 
extérieur des produits alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de sau-
mon (FNCE) vs. Frankrijk, Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 16. HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat 
français de l'Express international (SFEI) e.a. vs. La Poste e.a., Jur. 1996, blz. I-3547, r.o. 67. HvJ EG 
21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 63. 

2005. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits 
alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, 
Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 12. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-17/91, Georges Lornoy en Zonen NV 
Jos Theys NV Van Lomel PVBA Staf Lornoy en Zonen NV vs. België, Jur. 1992, blz. I-06523, r.o. 30. 
HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 64. 

2006. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 73. 

2007. HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat français de l’Express international (SFEI) e.a. vs. La Poste 
e.a., Jur. 1996, blz. I-3547, r.o. 41. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België 
vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV 
(C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 74. 
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4.10.16 Heffing tijdens standstill-periode 

Zoals gezegd, mogen belastingen zonder dwingend bestemmingsverband met de 
steunmaatregel gedurende de standstill-periode gewoon worden geheven. Belasting-
regelingen met dwingend bestemmingsverband maken deel uit van de steunmaatre-
gelen die zij financieren, zodat de heffing gedurende de standstill-periode niet mag 
aanvangen. De niet-inachtneming van de standstill-verplichting brengt de ongeldig-
heid, dat wil zeggen onrechtmatigheid, mee van alle handelingen waarbij steunmaat-
regelen ten uitvoer worden gelegd, derhalve ook met betrekking tot de heffing. Die 
ongeldigheid niet kan worden opgeheven, zelfs niet door een latere beschikking van 
de EC waarbij de betrokken steunmaatregelen verenigbaar met de gemeenschappelij-
ke markt worden verklaard. Wanneer de nationale rechter een dergelijke inbreuk op 
het standstill-gebod, waarop belanghebbenden zich kunnen beroepen, vaststelt, moet 
hij ‘overeenkomstig het nationale recht alle consequenties trekken, zowel wat betreft 
de geldigheid van de handelingen tot uitvoering van de betrokken steunmaatregelen, 
als wat betreft de terugvordering van verleende financiële steun’2008. 

De betrokken lidstaat zal zich in een dergelijke situatie niet alleen moeten onthou-
den van uitvoeringsmaatregelen van de steunregeling, maar ook dienen af te zien van 
de heffing. Is gedurende de standstill-periode toch geheven of steun verleend of beide, 
dat moet de situatie worden hersteld ex tunc, dat wil zeggen dat de situatie van vóór 
de verlening van de onrechtmatige, met de gemeenschappelijke markt onverenigbare 
steun wordt hersteld. De nationale rechter is degene die met inachtneming van de 
omstandigheden moet nagaan of het beroep van een justitiabele tot herstel ex tunc 
kan worden toegewezen2009. 

De betrokken lidstaat is in beginsel verplicht de specifiek ter financiering van deze 
steun geheven belasting terug te betalen aan degenen van wie zij is geheven2010. Deze 
verplichting wortelt van oorsprong in een onrechtmatig geheven heffing van gelijke 
werking2011. De belasting is ongeoorloofd geheven omdat zij deel uitmaakt van een 
verboden steunmaatregel. De terugbetalingsverplichting is slechts gekoppeld aan 

 
2008. HvJ EG 11 juni 1992, nrs. C-149/91 en C-150/91, Société Sanders Adour SNC Société Guyomarc'h 

Orthez Nutrition Animale SA vs. Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, 
Jur. 1992, blz. I-3899, r.o. 27. 

2009. HvJ EG 21 maart 1990, nr. C-142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 66. HvJ EG 
20 september 2001, nr. C-390/98, H.J. Banks & Co. Ltd vs. The Coal Authority en Secretary of State 
for Trade and Industry (Banks II), Jur. 2001, blz. I-06117, r.o. 75. 

2010. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 53-54. 
HvJ EG 7 september 2006, nr. C-526/04, Laboratoires Boiron SA vs. Union de recouvrement des co-
tisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Lyon, die in de rechten en ver-
plichtingen is getreden van de Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) (hef-
fing verschuldigd door farmaceutische laboratoria en niet door groothandelaars-distributeurs), 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 43. HvJ EG 14 januari 1997, nrs. 
C-192/95 t/m C-218/95, Société Comateb c.s. (terugvordering van het onverschuldigd betaalde – 
verplichting tot afwenteling van belasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 20. 

2011. HvJ EG 14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m C-218/95, Société Comateb c.s. (terugvordering van het 
onverschuldigd betaalde – verplichting tot afwenteling van belasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 21. 
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heffingen die integrerend deel uitmaken van steunmaatregelen en om die reden te-
zamen met de steunmaatregel bij de EC moeten worden gemeld2012. Een belangrijke 
parallel is er met het fiscaal discriminatieverbod. De lidstaten zijn gehouden de terug-
betaling te verzekeren van fiscaal discriminatoir geheven belastingen2013. De terugbe-
taling zelf is geen steunmaatregel2014. 

Terugbetaling kan niet worden gelast als aannemelijk is dat de betaalde belasting 
intussen reeds is afgewenteld op derden, via bijvoorbeeld de prijzen van gevoerde 
goederen of diensten2015. Een lidstaat mag nadat een bepaalde wettelijke regeling on-
verenigbaar met het verdrag is verklaard, geen procedureregels invoeren waardoor de 
mogelijkheden tot het vorderen van terugbetaling van belastingen die ten onrechte 
krachtens die wettelijke regeling zijn geheven, specifiek worden beknot2016. 

Het HvJ EG trekt de scheidslijn met het dwingende bestemmingsverband. De beslis-
sing onderstreept de soevereiniteit die de lidstaten nog steeds toekomt op het terrein 
van binnenlandse belastingen. Het standstill-gebod op de uitvoering van de steun-
maatregel laat het heffen van belastingen zonder dwingend bestemmingsverband met 
steunmaatregelen ongemoeid2017. Het is inderdaad ondenkbaar, dat de heffing van de 
Nederlandse IB zou worden stilgelegd en terugbetaald, wanneer zou blijken dat de 
nimmer als steunmaatregel gemelde landbouwvrijstelling de toetsing aan het steun-
regime niet doorstaat (quod non; de landbouwvrijstelling zal zo nodig de toetsing aan 
het staatssteunregime met glans doorstaan2018).  

Nu de heffing van belastingen zonder dwingend bestemmingsverband met een 
steunmaatregel tijdens de standstill-periode ongemoeid blijft, behoeft aan een reeks 
schier onoplosbare vragen niet meer te worden toegekomen2019. In de eerste plaats 
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geling voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 501, r.o. 27. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m 
C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijn-
zen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 49. 

2014.  HvJ EG 27 maart 1980, nr. 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs.Denkavit Italiana 
Srl, Jur. 1980, blz. 1205, r.o. 32. 

2015. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 68/79, Hans Just i/s vs. Deens ministerie van belastingen (belastingre-
geling voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 501, r.o. 27. HvJ EG 14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m 
C-218/95, Société Comateb c.s. (terugvordering van het onverschuldigd betaalde – verplichting tot 
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2016.  HvJ EG 29 juni 1988, nr. 240/87, Christian Deville vs. Administration des Impôts, Jur. 1988, 
blz. 3513. 
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vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 26. HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape 
vs. minister van LNV, Jur. 2005, blz. I-127, r.o. 15. 
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35.525 (SWNB), BNB 2002/254c, r.o. 4.5 en 4.6. 
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betreft dit, indien het verbod tot uitvoering van de steunmaatregel ook de bestem-
mingsheffing treft, het antwoord op de vraag voor welk deel degene aan wie de hef-
fing wordt of is opgelegd, zich daartegen met een beroep op de rechtstreekse werking 
dan in rechte kan verzetten en voor welk deel de last door tijdsverloop via de prijzen 
van goederen en diensten intussen reeds op derden is afgewenteld. Het is bijzonder 
lastig en alleen naar de omstandigheden van de het concrete geval bepaalbaar of dat 
moet zijn het volle van hem geheven, niet afgewentelde bedrag of slechts het gedeelte 
dat overeenkomt met het deel van de opbrengst dat naar verwachting zal worden 
besteed of is gebleken te zijn besteed gedurende de periode tijdens welke de uitvoe-
ring van de steunmaatregel verboden is respectievelijk was dan wel naar ervaringsre-
gelen en de gebruiken in de desbetreffende branche op derden is afgewenteld. Verder 
zou de vraag moeten worden beantwoord of uit het gemeenschapsrecht ook nog spe-
cifieke eisen voortvloeien met betrekking tot de wijze waarop moet worden bepaald 
welk deel van een heffing onder het standstill-verbod valt, indien het betreft een 
bestemmingsheffing waarvan de opbrengst is bestemd voor verschillende doeleinden, 
waarvoor naast de bestemmingsheffing ook andere financieringsbronnen bestaan, en 
welke doeleinden niet alle onder het beslag liggen van het staatssteunverbod, terwijl 
in de nationale heffingsregeling geen verdeelsleutel is aangegeven. Het zou ondoenlijk 
zijn algemene regels te geven om in een dergelijk geval dan het deel van de heffing dat 
kan worden toegerekend aan de financiering van de onder het steunverbod vallende 
steunmaatregel, schattenderwijs te bepalen naar het moment van opleggen van de 
bestemmingsheffing of uit te gaan van de naderhand bekend geworden gegevens 
omtrent de totale opbrengst van de bestemmingsheffing en de uitgaven die zijn ge-
daan voor de onderscheiden doeleinden. Dergelijke vragen zijn in ieder geval deels 
van hypothetische aard, voor de beantwoording waarvan de rechter moet kunnen 
beschikken over veel feitelijke gegevens2020. 

4.10.17 Belanghebbende bij standstill-gebod 

Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan beroep instellen tegen tot hem gerichte be-
schikkingen of tegen beschikkingen die, hoewel gegeven in de vorm van een verorde-
ning of van een beschikking gericht tot een andere persoon, hem rechtstreeks en indi-
vidueel raken2021. Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG kan iedere burger, wiens 
belangen met de standstill-bepaling worden beoogd te worden beschermd, voor de 
nationale rechter een beroep doen op de directe werking van het standstill-gebod2022. 
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Dat geldt niet alleen voor de burger met een belang als genieter of gedupeerde van de 
steunmaatregel, maar voor de burger die belastingplichtige is voor een belastingrege-
ling die integrerend deel uitmaakt van een steunmaatregel en die in strijd met het 
standstill-gebod toch wordt geheven, ongeacht of hij wordt geraakt door concurren-
tievervalsing als gevolg van de steunmaatregel2023. De nationale regels dienen de bur-
ger voldoende rechtsbescherming te bieden ter waarborging van de hem krachtens de 
communautaire rechtsorde toegekende rechten2024. 

Doordat het voorwerp van artikel 88, derde lid, EG het voornemen tot invoering of 
wijziging van steunmaatregelen is en dit artikellid verwijst naar de onderzoeksproce-
dure van artikel 88, tweede lid, EG, de procedurele volgordelijkheid voor nieuwe 
steunmaatregelen, is er geen aanleiding om aan te nemen dat de kring van belangheb-
benden die door de slotzin van de standstill-bepaling wordt beschermd ruimer is dan 
de kring van belanghebbenden die een beroep kan doen op artikel 88, tweede lid, EG, 
namelijk de onverenigbaarheid van een steunmaatregel met de gemeenschappelijk 
markt. Het doel van de standstill-bepaling immers geen ander dan dat van artikel 88, 
tweede lid, EG, namelijk de bescherming van het functioneren van de gemeen-
schappelijke markt. Eveneens naar vaste rechtspraak van het HvJ EG staat voor bedrij-
ven beroep open, indien de steunmaatregel haar positie op de betrokken markt we-
zenlijk heeft beïnvloed2025. De omstandigheid dat een justitiabele een belasting heeft 
betaald die gebaseerd is op een belastingwet die een steunmaatregel bevat, is niet vol-
doende om aan te nemen dat deze justitiabele als belastingplichtige in haar concur-
rentiepositie wezenlijk is beïnvloed. 

Belastingheffing is nog steeds een soevereine bevoegdheid van ieder land, ook van 
een lidstaat van de EU. De stelling dat een justitiabele in zijn beroep moet worden 
ontvangen op basis van het enkele feit dat hij belasting moet betalen op grond van een 
belastingwet waarin een steunmaatregel is ingebouwd heeft het GvEA EG afgewezen. 
Om belanghebbende bij een met de gemeenschappelijke markt onverenigbare steun-
maatregel2026 te kunnen zijn, moet verzoeker aantonen, dat de aangevochten steun-
maatregel zijn mededingingspositie op de markt beïnvloedt. Die beïnvloeding wordt 
niet aangetoond met de enkele omstandigheid dat de verzoeker naar het volle tarief in 
de heffing van een belasting wordt betrokken op basis van een belastingwet waarin de 
steunmaatregel is vervat. Ook een verhoging van het tarief om de kosten van de in die 
belastingwet vervatte steunmaatregel te kunnen financieren, kan evenmin – en op de 
enkele grond dat verzoeker deze belasting verschuldigd is uit hoofde van een bepaalde 
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objectieve hoedanigheid, doch op dezelfde voet als iedere andere marktdeelnemer die 
zich in een gelijke situatie bevindt – leiden tot de conclusie, dat die steunmaatregel 
zijn mededingingspositie op de markt beïnvloedt. Aanvaarding de stelling zou beteke-
nen, dat iedere belastingplichtige als belanghebbende bij een onverenigbare steun-
maatregel kan worden aangemerkt ten opzichte van een steunmaatregel die uit de 
algemene middelen van een lidstaat wordt gefinancierd. Iedere burger zou dan over 
de hoogte van het tarief van iedere belastingregeling met vrijstellingen, verminderin-
gen of andere tegemoetkomingen bij de gemeenschapsrechter kunnen klagen. Zover 
heeft de gemeenschapsrechter het niet laten komen. Hij zou dan treden in de soeve-
reiniteit van iedere lidstaat om zelf belastingen te heffen en daarvoor de tarieven te 
bepalen, welke door het EG-verdrag niet is beperkt. Het HvJ EG trekt de scheidslijn 
tussen de heffingenkant en de bestedingenkant van een belastingregeling, de heffin-
genkant ongemoeid latend. Een dergelijke uitlegging zou duidelijk onverenigbaar zijn 
met de ontwikkelde uitlegging van artikel 88, tweede lid, EG in de rechtspraak over 
het EG-verdrag2027. Om na te gaan of een belanghebbende een beroep kan doen op de 
standstill-bepaling moet zuiver worden onderzocht of diens concurrentiepositie op de 
betrokken markt wezenlijk is beïnvloed. 

4.11 Samenvatting en conclusies  

 ‘Het nieuwe systeem lijkt veel op het bestaande Nederlandse systeem. Ik prijs mij 
daarmee gelukkig. Het resultaat is voor burgers simpel en voor het bedrijfsleven is het 
goed uitvoerbaar. Per saldo verdwijnen er regels en controles. Ik doel nu op de douane-
formaliteiten. Er zal voortaan sprake zijn van minder regels voor en controles op het in-
tracommunautaire verkeer.’2028 

 
DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 

staatssecretaris van Financiën, 23 december 1992 
 

Het Europese accijnsregime verplicht de lidstaten accijns te heffen van alcoholhou-
dende, energie- en tabaksproducten. Deze belastingobjecten zijn in de Accijnsrichtlijn 
en haar zes uitvoeringsrichtlijnen nauwkeurig voor communautaire toepassing gede-
finieerd. Van de vier essentialia van belastingheffing kan alleen de definiëring van het 
belastingobject door de beugel van het internemarktbeginsel. De andere drie, de be-
lastingplicht, de verschuldigdheid van de accijns, en bovenal het tarief, zijn in de Ac-
cijnsrichtlijn en haar zes uitvoeringsrichtlijnen voor een goede werking van de interne 
markt zodanig ontoereikend gedefinieerd, dat een groot aantal bepalingen niet in 
overeenstemming met de interne markt zijn. Na veertien jaren interne markt is de 
accijnsharmonisatie nog altijd slechts beperkt tot productdefinities en minimumtarie-
ven, die de ruimte laten voor de bestendiging van enorme tariefsverschillen tussen de 
intussen 27 lidstaten die ertoe noodzaken structuren met het karakter van in- en 
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2028.  Handelingen I 1992-1993, 23 december 1992, blz. 12-517 rk. 
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uitvoerregels in stand te houden om iedere schatkist aan zijn trekken te laten komen, 
alsof er geen interne markt bestaat. Omdat de invulling van begrip belastingplichtige, 
de heffing, de invordering en de tarieven nationale aangelegenheden zijn, bestaan 
binnen het accijnsregime forse verschillen in toepassing van regels en tarieven die niet 
passen in de internemarktgedachte en in strijd zijn met internemarktbeginsel. 

Zoals in de eindconclusie in hoofdstuk 5 meer precies wordt uiteengezet, zijn vrij-
wel alle kenmerken van de Nederlandse accijnzen terug te vinden bij de Europese 
accijnzen, ook het uitgangspunt dat geen accijnsheffing zal plaatsvinden van eerste 
levensbehoeften, en de communautaire minimumtarieven geven de lidstaten de ruim-
te om het accijnsinstrument in tijden van nood tot het uiterste in te zetten om de 
uitgaven voor het behoud van de staat te dekken. Het Europese accijnsregime kent 
echter één grote deficiëntie: uit hetgeen in hoofdstuk 4 op basis van de Accijnsrichtlijn 
en haar zes uitvoeringsrichtlijnen is onderzocht, beschreven en geconstateerd kan niet 
anders worden geconcludeerd dan dat de communautaire accijnzen binnen de interne 
markt niet neutraal zijn. Omdat de neutraliteit van belastingheffing niet in de Accijns-
richtlijn en haar uitvoeringsrichtlijnen is geregeld, doch rechtstreeks in het EG-
verdrag, wordt alvorens deze conclusie definitief te trekken in hoofdstuk 5 onderzocht 
hoever de reikwijdte van het neutraliteitsbeginsel zich uitstrekt en hoe het HvJ EG het 
neutraliteitsbeginsel hanteert bij het pareren van de open einden van de Europese 
accijnsregelgeving. Ook komen daar het opbrengstgenererende vermogen en het be-
stedingensturende vermogen van de Europese accijnzen aan de orde. Daarna worden 
aan de hand van de vijf criteria de eindconclusies getrokken. 

De zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen bevatten reeksen algemene verplichte en 
facultatieve vrijstellingen en verlaagde tarieven alsmede lidstaatspecifieke fa-
cultatieve vrijstellingen en verlaagde tarieven. De lidstaten kunnen gebruik maken 
van vele vrijstellingen en verlaagde tarieven en daarvan wordt op zeer verschillende 
wijzen gebruik gemaakt. Door de minimumharmonisatie bestaan tussen de lidstaten 
enorme tariefsverschillen waardoor de communautaire accijnzen binnen de interne 
markt niet intern neutraal zijn. Omdat bovendien de heffing en de invordering plaats-
vindt naar de nationale heffings- en invorderingswetgeving en daardoor per definitie 
tussen de lidstaten verschillen in heffing en invordering bestaan, wordt de a-
neutraliteit van de accijnzen binnen de interne markt alleen maar versterkt. Frappant 
is dat stelsels als het steunregime, het douaneregime en de vele stelsels op het gebied 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wel zo zijn vormgegeven, dat die in iede-
re lidstaat gelijk uitwerken. 

Het doel van de Accijnsrichtlijn is, het bevorderen van de goede werking van de in-
terne markt op het gebied van de accijnsheffing. De interne markt is gedefinieerd als 
een ruimte zonder binnengrenzen waarbinnen het vrije verkeer van goederen en 
diensten plaatsvindt als ware die ruimte het binnenland van een staat (internemarkt-
beginsel), welke een onontbeerlijke voorwaarde is voor het bestaan van een douane-
unie waarin het vrije verkeer van goederen is gewaarborgd2029. Desondanks is slechts 

 
2029.  Vgl. HvJ EG 12 juli 2001, nr. C-262/99,  (Paraskevas Louloudakis) vs. 
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voor het particuliere verkeer van accijnsgoederen, het verkeer zonder handelsdoelein-
den, het binnenland van de Gemeenschap het ijkpunt voor de accijnsheffing. De ac-
cijnsheffing van particuliere aankopen vindt plaats in de lidstaat van verkrijging en 
blijft aldaar eindheffing. Dit verkeer omvat de aankoop door particulieren van accijns-
goederen voor eigen persoonlijk verbruik, die door hen persoonlijk worden vervoerd 
naar de lidstaat waar zij ingezetene zijn. Door het vereiste de goederen persoonlijk te 
vervoeren is deze magere toepassing van het internemarktbeginsel nog smaller dan 
vóór de instelling van de interne markt; volgens het toentertijd vigerende accijnsre-
gime waren persoonlijke goederen die in het kader van een verhuizing naar een ande-
re lidstaat werden overgebracht en kleine verzendingen tussen particulieren vrijge-
steld in de lidstaat van invoer. Voor het verkeer van accijnsgoederen met handelsdoel-
einden geldt het internemarktbeginsel niet. In dit verkeer is het ijkpunt voor de ac-
cijnsheffing niet het binnenland van de Gemeenschap, maar de lidstaat van bestem-
ming van de goederen (bestemmingslandbeginsel). Dit is dezelfde situatie als vóór de 
instelling van de interne markt per 1 januari 1993. Vanwege het ontbreken van een 
gemeenschappelijke schatkist, wordt de accijns met toepassing van het bestemmings-
landbeginsel geheven door de fiscale autoriteit van de lidstaat van bestemming van de 
goederen, de lidstaat waar de goederen geacht worden te worden verbruikt. De accijns 
vloeit in de schatkist van die lidstaat. Het minimumgeharmoniseerde accijnsregime is 
geheel gemodelleerd rond de externe neutraliteit met algehele veronachtzaming van 
de interne neutraliteit van belastingheffing die binnen een interne markt behoort te 
bestaan. Deze fundamenteel verkeerde vormgeving van het accijnsregime is een ge-
volg van het onderlinge wantrouwen van de lidstaten de accijnsopbrengsten bij het 
ontbreken van een communautaire fiscale autoriteit onderling te verrekenen. Naast 
deze praktische ongedaanmaking van het internemarktbeginsel zijn er nog veel meer 
bepalingen die onbestaanbaar zijn op een binnenmarkt. Ook minimumtarieven met de 
daarbij per definitie behorende tariefsverschillen tussen lidstaten, verleggingsregelin-
gen, fiscaal vertegenwoordigers, afwijkende rekeneenheden, keuzemogelijkheden 
voor nationale en communautaire merkstoffen, reservoirregelingenen de verschillen-
de inzet van fiscale merkstoffen en teruggaafregelingen zijn onbestaanbaar in een 
interne markt. Deze verschillen tussen de lidstaten zijn onverenigbaar met de interne 
markt, omdat die linksom of rechtsom steeds ergens leiden tot een binnengrenseffect. 
Het slechten ervan is een basisvereiste voor een goede werking van de interne markt 
voor accijnsgoederen. 

 
 
 


