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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 0497/2006 ingediend door R Chamberlain (Britse nationaliteit), over de 
import van Franse tabak in het Verenigd Koninkrijk en de hiermee verband houdende 
inbeslagname van zijn voertuig

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener en zijn partner zijn in Frankrijk, toen zij de Eurotunnel in wilden gaan, door Britse 
douanebeambten aangehouden en ondervraagd over de hoeveelheid tabak die zij in België 
voor zichzelf en hun familieleden hadden gekocht. Indiener benadrukt dat zij geen kans 
hebben gekregen om importbelasting over de goederen te betalen, aangezien deze meteen in 
beslag zijn genomen. Bovendien is ook hun auto in beslag genomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Feiten
Indiener bracht een bezoek aan Frankrijk. Op zijn terugweg naar Groot-Brittannië werd hij op 
27 april 2006 bij de Eurotunnel aangehouden door HM Revenue and Customs, de Britse 
douaneautoriteit. De tabak die hij en zijn vrouw voor eigen gebruik en voor de familie hadden 
ingeslagen werd in beslag genomen, tezamen met zijn auto. In zijn verzoekschrift benadrukt 
indiener geen gelegenheid te hebben gekregen de Britse importbelasting over de tabak te 
betalen. 

EG-regels
Teneinde het vrije verkeer van tabak en alcoholische dranken mogelijk te maken – goederen 
die in de meeste lidstaten vallen onder het hoge belastingtarief en derhalve specifiek gevoelig 
zijn voor fraude – zijn de lidstaten gemeenschappelijke regels overeengekomen die zijn 
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vastgelegd in de communautaire wetgeving (in het bijzonder in Richtlijn 92/12/EEG). Dit 
systeem gaat uit van het grondbeginsel dat deze goederen moeten worden belast in de lidstaat 
waar zij in principe zullen worden geconsumeerd. 
Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt indien particulieren tabak en alcohol inslaan 
voor eigen gebruik – en hieronder wordt verstaan dat de goederen zijn bedoeld voor eigen 
consumptie door de koper zelf of dat de goederen door hem zonder tegenprestatie aan derden 
worden aangeboden – op voorwaarde echter dat de koper de goederen ook zelf vervoert.

Ten aanzien van dit soort situaties bepaalt artikel 8 van Richtlijn 92/12/EEG echter dat de 
accijnzen moeten worden betaald in het land van aankoop. In de lidstaten waarnaar de 
goederen vervolgens worden vervoerd, hoeven dan geen verdere accijnzen of heffingen te 
worden betaald. Ook zijn er geen declaraties of overige formaliteiten vereist. In het bijzonder 
geldt dat er geen absolute limiet staat op de hoeveelheid goederen die op deze wijze kan 
worden ingekocht en vervoerd, vooropgesteld natuurlijk dat alle goederen inderdaad 
uitsluitend zijn bedoeld voor “eigen gebruik” door de koper.1 Mochten de goederen echter 
worden gehouden voor overig gebruik dan “eigen gebruik” door de koper, dan dienen de 
accijnzen te worden afgedragen in het land van bestemming.

Vanwege genoemd onderscheid tussen goederen die worden gehouden voor “eigen gebruik” 
en goederen die worden gehouden voor overige doeleinden, zijn de autoriteiten van de 
lidstaten soms gedwongen na te gaan of de specifieke goederen inderdaad worden gehouden 
voor “eigen gebruik” of dat de houder feitelijk andere bedoelingen heeft. Ingevolge de 
bepalingen van Richtlijn 92/12/EEG zijn de autoriteiten verplicht deze afweging te maken in 
het licht van alle relevante omstandigheden ten aanzien van het specifieke geval. Daarbij geldt 
echter in het bijzonder dat zij hun bevindingen niet alleen mogen baseren op de specifieke 
kwantiteit van de goederen. 

Dat neemt niet weg dat zij in hun algehele beoordeling de kwantiteit wel degelijk mogen 
meerekenen, zij het als een van meerdere elementen. Daarbij voorzien de communautaire 
regels (artikel 9, lid 2 van Richtlijn 92/12/EEG) wel in bepaalde indicatieve niveaus die de 
lidstaten ter referentie kunnen aanhouden: indien de hoeveelheid van de goederen deze 
niveaus te boven gaat, kan dit worden gezien als een aanwijzing dat de goederen niet 
werkelijk voor “eigen gebruik” zijn bestemd. Anderzijds geldt dat het omgekeerde mag 
worden aangenomen als de hoeveelheid van de goederen onder deze niveaus ligt. Ook de 
Britse douaneautoriteit hanteert deze indicatieve niveaus. Naar wij hebben begrepen worden 
momenteel onder meer de volgende hoeveelheden aangehouden: 3 200 sigaretten, 3 kilo 
tabak, 110 liter bier en 90 liter wijn.

Indien wordt geconstateerd dat een persoon goederen houdt voor andere doeleinden dan diens 
eigen gebruik en dat deze persoon niet heeft voldaan aan de door de EG-regels 
voorgeschreven procedures voor “commerciële” zendingen, dan is de desbetreffende lidstaat 
gerechtigd sancties te nemen tegen dit illegale verkeer. Uit de algemene grondbeginselen van 
de communautaire wetgeving volgt echter dat dergelijke sancties wel proportioneel dienen te 
zijn; met andere woorden, de sanctie moet noodzakelijk zijn en niet verder gaan dan wat 
nodig is om het doel te bereiken (in dit geval te zorgen voor naleving van de 

  
1 Hierbij zij echter aangemerkt dat in sommige van de nieuwe lidstaten die in 2004 tot de Gemeenschap 
zijn toegetreden, wel bepaalde absolute limieten kunnen gelden.
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belastingwetgeving).

De in het verzoekschrift genoemde situatie heeft betrekking op het beleid van de 
douaneautoriteit van Groot-Brittannië inzake particulieren die het land betreden in het bezit 
van goederen die onderhevig zijn aan accijns (alcoholische dranken en tabak) en die onder 
betaling van accijnzen in overige lidstaten zijn aangeschaft. Krachtens de communautaire 
wetgeving (Richtlijn 92/12/EEG) zijn particulieren gerechtigd in een lidstaat elke hoeveelheid 
van dergelijke belaste goederen in te kopen en deze goederen zonder formaliteiten en zonder 
in het tweede land accijns af te hoeven dragen, naar een overige lidstaat te vervoeren, op 
voorwaarde dat deze goederen ook werkelijk strikt voor eigen gebruik zijn (waaronder wordt 
verstaan dat de goederen bedoeld moeten zijn voor eigen consumptie door de gebruiker of om 
zonder tegenprestatie te worden weggegeven). Indien de goederen aan de andere kant worden 
gehouden voor andere doeleinden dan “eigen gebruik”, dan dienen er in het land van 
bestemming accijnzen te worden afgedragen.

Achtergrond
Naar aanleiding van een groot aantal klachten die waren ingediend in 2001 en waarin 
vergelijkbare problemen werden aangevoerd als die van indiener, startte de Commissie uit 
hoofde van artikel 226 EG een inbreukprocedure. Op basis van een grondig onderzoek kwam 
de Commissie tot de conclusie dat de Britse sanctieregeling in sommige opzichten niet 
proportioneel was (en bijgevolg inging tegen de grondbeginselen van de communautaire 
regels). De Commissie was van oordeel dat het systematisch in beslag nemen van de 
desbetreffende accijnsplichtige goederen (en, indien van toepassing, van de voor het vervoer 
van de goederen gebruikte voertuigen) geen proportionele sanctie was in het geval dat de 
goederen, al werden deze gehouden voor andere doeleinden dan het “eigen gebruik” door de 
houder zoals hiervoor omschreven en waren deze dus accijnsplichtig in Groot-Brittannië, 
desalniettemin niet werden gehouden met winstoogmerk, en in het geval dat er geen overige 
verzwarende omstandigheden golden.

Dientengevolge besloot de Commissie op 7 juli 2004 om een met redenen omkleed advies te 
geven aan Groot-Brittannië en op 20 oktober 2004 om de zaak door te verwijzen naar het Hof 
van Justitie. 

Naar aanleiding van dit besluit kwamen de Britse autoriteiten met voorstellen om hun beleid 
te wijzigen. De Commissie heeft deze voorstellen vervolgens overwogen. Met ingang van 
maart dit jaar heeft Groot-Brittannië de nodige wijzigingen doorgevoerd, waardoor de 
Commissie de inbreukprocedure kon sluiten.

Conclusie
Als gevolg van het feit dat de Commissie wegens een tekort aan gegevens in het 
verzoekschrift niet bij machte is de situatie van indiener juist te beoordelen, heeft zij besloten 
contact op te nemen met de Permanente Vertegenwoordiging van Groot-Brittannië en deze te 
vragen om de situatie van indiener te verhelderen alsmede om met het oog op de EG-regels de 
toepassing van het nieuwe beleid door HM Revenue and Customs te onderzoeken. De 
Commissie verzoekschriften zal van de uitkomst van dit onderzoek op de hoogte worden 
gebracht. 


