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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant legt uit dat de Mercedes vrachtwagencombinatie van zijn firma op 9 mei 2011 
aan de Duitse grens is tegengehouden en beboet voor 185,34 euro, omdat de brandstoftank het 
merk MAN droeg in plaats van Mercedes. Rekwestrant vertelt dat er in Duitsland een wet 
bestaat die bepaalt dat voertuigen slechts aan het verkeer mogen deelnemen met 
brandstoftanks van de fabriek en is van mening dat deze bepalingen een inbreuk vormen op 
het principe van vrij verkeer van goederen in de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

De algemene regelingen inzake de heffing van accijns worden geregeld bij Richtlijn 
2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008. Verder zijn er ten aanzien van het gebruik 
van energieproducten bijzondere bepalingen neergelegd in Richtlijn 2003/96/EG van de Raad 
van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting 
van energieproducten en elektriciteit (verder “de energiebelastingrichtlijn”) krachtens 
dewelke er op motorbrandstoffen accijns geheven wordt (artikel 2, lid 1, onder b)).

Richtlijn 2008/118 bepaalt dat de accijns verschuldigd wordt op het tijdstip en in de lidstaat 
van de uitslag tot verbruik (artikel 7, lid 1).
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Indien een belastbaar energieproduct voor commerciële doeleinden voorhanden wordt 
gehouden in een andere lidstaat om daar geleverd en verbruikt te worden, is de algemene 
regel van artikel 33 van Richtlijn 2008/118 van toepassing. Dit artikel bepaalt dat indien een 
aan accijns onderworpen product dat reeds in een lidstaat tot verbruik is uitgeslagen, voor 
commerciële doeleinden voorhanden wordt gehouden in een andere lidstaat om er te worden 
geleverd of gebruikt, dit product in die andere lidstaat aan accijns onderworpen is en de 
accijns daar verschuldigd is.
Artikel 24, lid 1 van de energiebelastingrichtlijn bevat een uitzondering op deze regel voor in 
een lidstaat tot verbruik uitgeslagen minerale olie die zich in de normale reservoirs van een 
bedrijfsvoertuig bevindt en bestemd is om te worden gebruikt als brandstof voor dit voertuig.

Artikel 24, lid 2 geeft voor doeleinden van artikel 24, lid 1 de volgende definities:
"normale reservoirs":

- de door de fabrikant blijvend in of aan alle motorvoertuigen van hetzelfde type als het 
betrokken voertuig aangebrachte reservoirs, waarvan de blijvende inrichting het 
rechtstreekse verbruik van brandstof mogelijk maakt, zowel voor de voortbeweging 
van de voertuigen als, in voorkomend geval, voor de werking, tijdens het vervoer, van 
koel- en andere systemen. Als normale reservoirs gelden ook gasreservoirs die zĳn 
aangepast voor gebruik in voertuigen en die het rechtstreeks verbruik van gas als 
brandstof mogelĳk maken, alsmede de reservoirs die zĳn aangesloten op andere 
systemen waarmee die voertuigen eventueel zĳn uitgerust;

- de door de fabrikant blijvend in of aan alle containers van hetzelfde type als de 
betrokken container aangebrachte reservoirs, waarvan de blijvende inrichting het 
rechtstreeks verbruik van brandstof mogelijk maakt voor de werking tijdens het 
vervoer van koelsystemen en andere systemen waarmee containers voor speciale 
doeleinden zijn uitgerust.”

Onder "container voor speciale doeleinden" wordt verstaan elke container die is uitgerust met 
aangepaste koelsystemen, systemen voor zuurstoftoevoer, thermische isolatiesystemen of 
andere systemen.”

Hier wordt dus uitdrukkelijk verwezen naar de producent van het voertuig. Het Hof van 
Justitie van de Europese Unie heeft in zijn vonnis in zaak C-247/97 deze interpretatie 
bevestigd. Dat betekent dus uitdrukkelijk dat een eenmaal gemonteerd reservoir niet 
naderhand door een ander model vervangen kan worden zonder de in artikel 24, lid 1 vervatte 
uitzondering in gevaar te brengen. Of het gewijzigde reservoir technisch conform is aan het
toepasselijke recht of officieel is goedgekeurd door nationale instanties als bijvoorbeeld de 
TUV, doet er voor de definitie in artikel 24, lid 2 verder niet toe.

Vervangende reservoirs (van een ander type dan het normale reservoir) alsook bijkomende 
reservoirs voldoen niet aan de voorwaarden voor “normale reservoirs” zoals uiteengezet in 
artikel 24, lid 2 van de energiebelastingrichtlijn. Dat betekent dat de uitzondering 
overeenkomstig artikel 24, lid 1 van de energiebelastingrichtlijn niet van toepassing is.
Daardoor staat het de douaneautoriteiten van Duitsland of die van eender welke andere 
lidstaat vrij om de brandstof in bijkomende reservoirs in lijn met de hierboven uiteengezet 
algemene regels van artikel 33, lid 1 van Richtlijn 2008/118 te belasten overeenkomstig de 
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nationale bepalingen inzake de belasting op minerale oliën.

In een dergelijk geval dient de houder van de goederen te voldoen aan alle vereisten van 
artikel 34 van Richtlijn 2008/118 en dus onder meer een verklaring in te dienen bij de 
belastingautoriteiten van de lidstaat van bestemming, de betaling van de accijns te garanderen 
en die betaling daadwerkelijk te verrichten.

Artikel 33, lid 6 van Richtlijn 2008/118 stipuleert met het oog op vermijding van dubbele 
belastingheffing dat de accijns op verzoek wordt teruggegeven of kwijtgescholden in de 
lidstaat waar de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden wanneer de bevoegde autoriteiten 
van de andere lidstaat vaststellen dat de accijns in die lidstaat verschuldigd is geworden en 
geïnd is.

Tot slot is de Commissie zich bewust van de huidige problemen met de praktische uitvoering 
van de huidige definitie van normale reservoirs. Zij heeft dan ook onlangs een voorstel 
ingediend ter wijziging van Richtlijn 2003/96/EG1 met onder meer een herziene definitie van 
“normaal reservoir” in artikel 24, lid 2.

Conclusies

Het is aan de nationale autoriteiten om de feiten van het geval op hun merites te beoordelen 
teneinde vast te stellen of rekwestrant in onderhavige geval al dan niet een “normaal 
reservoir” gebruikte. Hoe het ook zij, gezien het feit dat er onvoldoende bewijs voorhanden is 
voor het bestaan van wetgeving of algemene administratieve praktijken die strijdig zouden 
zijn met het EU-recht zijn er geen gronden op basis waarvan deze zaak verder ter hand zou 
moeten worden genomen.

                                               
1 COM(2011) 169 van 13 april 2011.


