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Betreft:

- Verzoekschrift 470/2001, ingediend door Andrew Watson (Britse nationaliteit),
over winkeluitstapjes naar het vasteland en het gedrag van de Britse douane- en 
accijnsdiensten

- Verzoekschrift 813/2001, ingediend door Michael Newton (Britse nationaliteit), 
over winkeluitstapjes naar het vasteland en het gedrag van de Britse douane- en 
accijnsdiensten

- Verzoekschrift 846/2001, ingediend door Patricia Joyce Gray (Britse 
nationaliteit), over de controlemaatregelen van de Britse douane

- Verzoekschrift 921/2001, ingediend door Bill Kristofferson (Britse nationaliteit),
over winkeluitstapjes naar het vasteland en het gedrag van de Britse douane- en 
accijnsdiensten

- Verzoekschrift 957/2001, ingediend door David Williams (Britse nationaliteit),
over winkeluitstapjes naar het vasteland en de afschaffing van belastingvrije 
verkopen

- Verzoekschrift 961/2001, ingediend door Johnson Adedeji Ibitola (Britse 
nationaliteit), over winkeluitstapjes voor alcohol en sigaretten naar het vasteland 
en het gedrag van de Britse douane- en accijnsdiensten

- Verzoekschrift 139/2002, ingediend door Brian Jones (Britse nationaliteit), over 
de douane- en accijnsregelingen op alcohol en tabak voor het reisverkeer tussen 
de lidstaten onderling
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– Verzoekschrift 577/2002, ingediend door Phillips Cath, (Britse nationaliteit), over 
de inbeslagneming van haar auto door de douane in Dover, vanwege vermeende 
tabaksmokkel

– Verzoekschrift 915/2002, ingediend door Graham Bathurst (Britse nationaliteit), 
over het vrije verkeer van goederen – Richtlijn 92/12/EEG

– Verzoekschrift 1118/2002, ingediend door Kelly Hughes (Britse nationaliteit), 
over het in beslag nemen van uit Europa ingevoerde goederen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Verzoekschrift 470/2001
Indiener beweert dat veel Britse burgers bij terugkeer in Groot-Brittannië na een shopping trip 
naar het vasteland (meestal Frankrijk en België) worden aangehouden en gefouilleerd door 
douanebeambten. Hij beklaagt zich dat het erg veel moeite kost de autoriteiten ervan te 
overtuigen dat de hoeveelheden alcohol en sigaretten die voor een lagere prijs zijn gekocht, 
uitsluitend voor eigen gebruik zijn. Indiener is van mening dat Britse burgers vrijelijk naar 
andere lidstaten moeten kunnen reizen zonder bij hun terugkeer geïntimideerd te worden door 
overgedienstige douanebeambten.

Verzoekschrift 813/2001
Indiener gaat regelmatig een dagje naar Frankrijk om tegen lagere prijzen goederen te kopen. 
Hij beklaagt zich erover dat hij bij terugkeer in het Verenigd Koninkrijk regelmatig door de 
douane-instanties wordt aangehouden en gefouilleerd, omdat hij ervan verdacht wordt meer 
dan het wettelijk toegestane aantal sigaretten bij zich te hebben.

Verzoekschrift 846/2001
Indienster en haar echtgenoot werden na een koopjesreis naar Frankrijk en België door de 
Britse douane aangehouden. Na inspectie van de wagen van indienster nam de 
douanebeambte een grote hoeveelheid tabak, sigaretten en bier in beslag. Later werden in de 
woning van indienster goederen gevonden waarop invoerrechten dienden te worden betaald 
en die indienster naar eigen zeggen voor persoonlijk gebruik had gekocht. Ook deze goederen 
werden in beslag genomen. Met als argument dat indienster ontelbare overvaarten naar het 
vasteland maakt, namen de douaneautoriteiten ook de auto van indienster in beslag. Ze heeft 
evenwel de toezegging gekregen dat zij hem terugkrijgt.

Verzoekschrift 921/2001
Indiener klaagt erover dat hij bij zijn terugkeer naar het Verenigd Koningrijk van een uitstapje 
om in Frankrijk te gaan winkelen werd tegenhouden en de tabak en sigaretten die hij had 
gekocht door de douanediensten in beslag werden genomen. Bovendien werd ook zijn auto 
geconfisqueerd. Aangezien hij taxichauffeur is, beweert hij dat hij gedurende meerdere 
maanden niet zal kunnen werken tot de auto terug is. Hij is van oordeel dat inbreuk is 
gepleegd op zijn rechten.

Verzoekschrift 957/2001
Indiener klaagt over de controles die Britse douane- en accijnsautoriteiten uitvoeren op 
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passagiers die per veerboot het Kanaal oversteken en terugkeren naar Groot-Brittannië. Velen 
hebben tegen lagere prijzen alcohol en sigaretten op het continent gekocht. In sommige 
gevallen worden particuliere voertuigen in beslag genomen, terwijl de eigenaars worden 
vervolgd omdat ze de wettelijke limiet voor de invoer van deze goederen hebben 
overschreden. Indiener bekritiseert de hoge prijs van brandstof, alcohol en sigaretten in het 
Verenigd Koninkrijk. Hij beweert dat door de afschaffing van belastingvrije verkopen op 
Kanaalveerboten het aanzienlijk duurder is geworden om het Engelse Kanaal over te steken 
en velen ervan afzien om op vakantie te gaan.

Verzoekschrift 961/2001
Indiener verklaart dat hij naar Frankrijk was gereisd om grote hoeveelheden bier te kopen 
voor het 18de verjaardagsfeest van zijn dochter. Op de terugweg werd hij in Calais 
tegengehouden door de Britse douane- en accijnsautoriteiten, die zijn voertuig aan een 
grondig onderzoek hebben onderworpen. Hij slaagde er niet in de douanebeambte ervan te 
overtuigen dat het bier voor eigen gebruik was, en zijn auto werd in beslag genomen. 
Vervolgens moest hij op eigen kracht terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk met zijn 
negenjarig dochtertje. Indiener klaagt over het feit dat hij na zes weken zijn auto nog steeds 
niet heeft teruggekregen. Als chauffeur van een minitaxi is hij naar eigen zeggen niet meer in 
staat om zijn brood te verdienen. Hij is van mening dat een dergelijk optreden van de douane-
en accijnsautoriteiten in geen verhouding staat tot zijn vermeende ontduiking van 
invoerrechten.

Verzoekschrift 139/2002
Indiener stelt een aantal vragen over de activiteiten van douaneambtenaren en de willekeur bij 
de inbeslagname van goederen die voor eigen consumptie zijn aangeschaft in andere lidstaten 
van de EU.

Verzoekschrift 577/2002
Indienster beklaagt zich erover dat zij samen met twee vrienden in de auto van haar vader is 
aangehouden omdat zij in het bezit waren van een (tijdens de reis in België gekochte) 
hoeveelheid tabak die volgens de douaneambtenaren de maximale hoeveelheid voor 
persoonlijk gebruik overschreed. Als gevolg daarvan werden de goederen en de auto in beslag 
genomen. Deze zijn nooit teruggegeven aan de eigenaren, die tevergeefs in beroep zijn gegaan 
overeenkomstig de daarvoor geldende gerechtelijke procedures. Daarom vraagt zij om herstel 
van haar rechten als Europees burger.

Verzoekschrift 915/2002
Indiener schrijft dat de Britse douaneautoriteiten al herhaaldelijk sigaretten in beslag hebben 
genomen als hij van vakantie terugkeerde. Hij zegt dat hij bij deze autoriteiten onjuiste 
informatie had gekregen op zijn vraag hoeveel sigaretten hij van zijn vakanties mocht 
meebrengen. Hij beweert dat men hem had doen geloven dat hij op zijn reizen tussen lidstaten 
vrijelijk goederen voor persoonlijk gebruik kon kopen. Indiener denkt dat de Britse regering 
hem wil ontmoedigen gebruik te maken van zijn rechten als Europeaan door ervoor te zorgen 
dat exorbitante belastingen worden betaald.

Verzoekschrift 1118/2002
Indienster beklaagt zich over de Britse douane - zij meldt dat wanneer iemand uit Frankrijk 
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naar het Verenigd Koninkrijk terugkeert met sigaretten, de douane de goederen en de auto in 
beslag kan nemen. Zij vraagt om juridische stappen tegen de regering van het Verenigd 
Koninkrijk.

2. Admissibility

Verzoekschrift 470/2001, ontvankelijk verklaard op 8 november 2001.
Verzoekschrift 813/2001, ontvankelijk verklaard op 28 januari 2002
Verzoekschrift 846/2001, ontvankelijk verklaard op 11 februari 2002. 
Verzoekschrift 921/2001, ontvankelijk verklaard op 15 februari 2002.
Verzoekschrift 957/2001, ontvankelijk verklaard op 25 maart 2002.
Verzoekschrift 961/2001, ontvankelijk verklaard op 25 maart 2002.
Verzoekschrift 139/2002, ontvankelijk verklaard op 6 september 2002.
Verzoekschrift 577/2002, ontvankelijk verklaard op 4 februari 2003
Verzoekschrift 915/2002, ontvankelijk verklaard op 21 maart 2003
Verzoekschrift 1118/2002, ontvankelijk verklaard op 15 mei 2003. 

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4 van het Reglement)

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 maart 2003

a. Onderwerp en achtergrond van de mededeling

Alle genoemde verzoekschriften gaan over sancties van de Britse autoriteiten tegen 
particulieren die uit een andere lidstaat terugkeren met alcohol of rookwaren die ze daar onder 
de gewone voorwaarden van de binnenlandse markt gekocht hebben. Het probleem vormt ook 
het onderwerp van een overtredingsprocedure volgens artikel 226 EG-Verdrag 
(nr. 2001/4138). Verzoekschrift nr. 846/2001 is door de Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement behandeld op 20 juni 2002.

Deze nota is bedoeld om het Europees Parlement op de hoogte te brengen van de stand van 
zaken in overtredingsprocedure nr. 2001/4138, zodat de Commissie verzoekschriften er voor 
zover nodig bij haar werkzaamheden rekening mee kan houden.

b. Stand van zaken in de overtredingsprocedure

Na klachten over gelijkaardige toestanden als degene die door de indieners ter sprake gebracht 
worden, heeft de Commissie de procedure van artikel 226 EG-Verdrag aangevat en het 
Verenigd Koninkrijk in gebreke gesteld, per brief die op 23 oktober 2001 betekend is. Het 
Verenigd Koninkrijk heeft op 19 december 2001 geantwoord.

Na studie van de opmerkingen van de Britse overheden en andere gegevens die in de loop van 
het onderzoek bijeengebracht waren, heeft de Commissie het nodig geacht om het Verenigd 
Koninkrijk nadere inlichtingen te vragen. Op 23 september 2002 is er in het Verenigd 
Koninkrijk een aanvullende ingebrekestelling gestuurd. De opmerkingen van de Britse 
overheden zijn op 26 november 2002 aangekomen.
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De diensten van de Commissie hebben kennis genomen van zowel de gegevens van de 
indieners als de opmerkingen van de Britse autoriteiten, en inlichtingen die op andere 
manieren verkregen zijn. Ze hebben ook rekening gehouden met de ontwikkelingen in de loop 
van de procedure (meer in het bijzonder een aantal uitspraken van de Britse rechtbanken).

Maar het onderzoek van de Commissie is nog niet afgerond. Ze heeft dan ook nog geen 
definitieve besluiten getrokken over een eventuele inbreuk op het Europees recht.

c. Conclusie
De opmerkingen van de Commissie bij de verzoekschriften zijn afhankelijk van haar 
conclusies in de overtredingsprocedure. Bij de huidige stand van zaken kan ze geen andere 
opmerkingen maken als degene die ze op de vergadering van 20 juni van vorig jaar van de 
Commissie verzoekschriften gemaakt heeft.

De Commissie belooft dat ze het Europees Parlement zo spoedig mogelijk inlicht over de 
conclusies die ze in de overtredingsprocedure 2001/4138 hoopt te bereiken, en de 
opmerkingen bij de verzoekschriften die haar door die conclusies ingegeven worden.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 augustus 2005

De stand van zaken in de overtredingsprocedure inzake de in de verzoekschriften aangehaalde 
problemen

De vermelde verzoekschriften betreffen het beleid van de douane- en accijnsdiensten van het 
Verenigd Koninkrijk ten opzichte van particulieren die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen 
met accijnsplichtige goederen (alcoholische dranken en tabak) die zij, inclusief invoerrechten, 
in andere lidstaten hebben gekocht. Volgens het Gemeenschapsrecht (Richtlijn 92/12/EEG) 
mogen particulieren onbeperkte hoeveelheden accijnsplichtige goederen in een andere lidstaat 
kopen en naar een andere lidstaat vervoeren zonder formaliteiten en zonder accijns te hoeven 
betalen in het tweede land, op voorwaarde dat de goederen uitsluitend voor eigen gebruik zijn 
bedoeld (d.w.z. de goederen moeten bestemd zijn voor eigen consumptie of om zonder 
tegenprestatie cadeau te geven). Als dergelijke goederen echter voor andere doeleinden dan 
‘eigen gebruik’ zijn bestemd, is er in de tweede lidstaat accijns verschuldigd.

Indieners beweren in feite dat de Britse douane- en accijnsdiensten Britse ingezetenen 
beletten om in andere lidstaten te winkelen en hun zo de vrijheden van de interne markt 
ontzeggen door buitensporige controles en straffen toe te passen op personen die ervan 
worden verdacht accijnsplichtige goederen in andere lidstaten te kopen voor andere 
doeleinden dan eigen gebruik.

Na meerdere klachten over soortgelijke toestanden heeft de Commissie haar toevlucht 
genomen tot de inbreukprocedure van artikel 226 van het EG-Verdrag. Na diepgaand 
onderzoek is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de strafmaatregelen van het 
Verenigd Koninkrijk in sommige opzichten buitensporig zijn (en bijgevolg in strijd met de 
beginselen van het Gemeenschapsrecht). De Commissie is van mening dat de systematische 
inbeslagneming van de accijnsplichtige goederen in kwestie (en, waar van toepassing, van het 
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voertuig dat voor het vervoer van de goederen was gebruikt) een onevenredige strafmaatregel 
is in situaties waarin de goederen, die weliswaar voor andere doeleinden dan voor ‘eigen 
gebruik’ zoals in bovengenoemde definitie bestemd waren en dus accijnsplichtig in het 
Verenigd Koninkrijk, toch niet met winstoogmerk werden gekocht en waarop geen andere 
verzwarende omstandigheden van toepassing zijn.

De Commissie heeft bijgevolg op 7 juli 2004 besloten het Verenigd Koninkrijk een met 
redenen omkleed advies te sturen en de zaak op 20 oktober 2004 door te verwijzen naar het 
Hof van Justitie. Het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs zijn bereidheid geuit een oplossing te 
zoeken om te voorkomen dat de zaak voor het Europees Hof van Justitie wordt gebracht. De 
Commissie voert nog steeds besprekingen met de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk 
over hun voorstellen en heeft besloten meer tijd uit te trekken om te zien of het Verenigd 
Koninkrijk met een bevredigend voorstel komt.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 januari 2007

Na dit besluit zijn de Britse autoriteiten met voorstellen gekomen om hun beleid te wijzigen 
en heeft de Commissie deze voorstellen bestudeerd. Vanaf maart 2006 heeft het Verenigd 
Koninkrijk de nodige maatregelen ten uitvoer gelegd die de Commissie in staat hebben 
gesteld de overtredingsprocedure af te sluiten.

Gelet op het feit dat dit een ingewikkelde zaak is, is het nuttig de relevante regels van het 
communautaire recht uiteen te zetten, alsook de punten die in de loop van de procedure bij de 
Britse autoriteiten ter sprake zijn gebracht, en de maatregelen die het Verenigd Koninkrijk 
heeft genomen om tegemoet te komen aan de openstaande punten van zorg van de 
Commissie.

Communautaire regels:
Teneinde het vrije verkeer te vergemakkelijken van tabak en alcoholische dranken - goederen 
waarop in de meeste lidstaten hoge belastingen worden geheven en die derhalve extra 
gevoelig zijn voor fraude - zijn de lidstaten gemeenschappelijke regels overeengekomen die 
zijn vastgelegd in communautaire wetgeving (in het bijzonder in Richtlijn 92/12/EEG). Het 
systeem is gebaseerd op het beginsel dat over deze goederen belasting moet worden geheven 
in de staat waarin ze beoogd worden te worden geconsumeerd. 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor tabak en alcohol die door particulieren worden 
gekocht voor hun eigen gebruik (waarmee bedoeld wordt dat de goederen bestemd moeten 
zijn voor consumptie door de koper zelf of door hem te worden aangeboden aan derden 
zonder enige tegenprestatie), mits de koper de goederen ook zelf vervoert.

In deze situaties bepaalt artikel 8 van Richtlijn 92/12/EEG dat de accijnzen worden betaald in 
de lidstaat van verkrijging. In de lidstaat waarnaar de goederen vervolgens worden vervoerd, 
zijn geen verdere accijnzen of belastingen verschuldigd. Er zijn geen verklaringen of andere 
formaliteiten nodig. In het bijzonder is er geen grens aan de hoeveelheid goederen die op deze 
manier mag worden gekocht en vervoerd, mits natuurlijk alle goederen uitsluitend bestemd 
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zijn voor ‘eigen gebruik’ van de koper.1 Als de goederen echter voor ander gebruik dan voor 
‘eigen gebruik’ van de koper voorhanden worden gehouden, zijn accijnzen verschuldigd in de 
lidstaat van bestemming.

Vanwege dit onderscheid tussen goederen voor ‘eigen gebruik’ en goederen voor andere 
doeleinden zullen de autoriteiten van de lidstaten soms moeten bepalen of specifieke goederen 
echt voor ‘eigen gebruik’ bestemd zijn of eigenlijk voorhanden worden gehouden voor andere 
doeleinden. De bepalingen in Richtlijn 92/12/EEG verlangen dat de autoriteiten bij het maken 
van deze beoordeling rekening houden met alle relevante omstandigheden in het specifieke 
geval. Ze mogen hun conclusie echter niet uitsluitend baseren op de hoeveelheid van de 
goederen. 

Ze mogen echter wel rekening houden met de hoeveelheid als een van meerdere aspecten in 
de totale beoordeling. Daarbij stellen de communautaire regels (artikel 9, lid 2 van Richtlijn 
92/12/EEG) de lidstaten in staat bepaalde referentieniveaus te hanteren: als de hoeveelheden 
van de goederen die voorhanden worden gehouden, deze niveaus overschrijden, kan dat een 
aanwijzing zijn dat de goederen niet echt voor ‘eigen gebruik’ zijn. Als de hoeveelheid van de 
goederen echter onder deze niveaus blijft, kan dit daarentegen duiden op het omgekeerde. Het 
Verenigd Koninkrijk hanteert dergelijke indicatieve niveaus. Wij hebben begrepen dat 
momenteel bijvoorbeeld de volgende niveaus worden gehanteerd: 3200 sigaretten, 3 kilo 
tabak, 110 liter bier en 90 liter wijn.

Als wordt geconstateerd dat iemand goederen voorhanden houdt voor een ander doel dan zijn 
eigen gebruik en hij niet heeft voldaan aan de procedures voor ‘commerciële’ zendingen zoals 
uiteengezet in de communautaire regels, heeft de lidstaat het recht strafmaatregelen in te 
stellen tegen dergelijk onregelmatig verkeer. Uit een algemeen beginsel dat in het 
Gemeenschapsrecht wordt hooggehouden, volgt evenwel dat een dergelijke strafmaatregel 
evenredig moet zijn, dat wil zeggen, dat hij nodig moet zijn en niet verder mag gaan dan 
nodig is om zijn doel te bereiken (in dit geval: de naleving van de belastingregels te 
verzekeren).

De punten die bij het Verenigd Koninkrijk ter sprake zijn gebracht:
Op basis van de informatie die in de klachten is verstrekt, heeft de Commissie in eerste 
instantie drie potentiële problemen met het Gemeenschapsrecht geïdentificeerd waarover zij 
het Verenigd Koninkrijk om opmerkingen heeft gevraagd:
- De toepassing van de referentiehoeveelheden. Sommige klachten suggereerden dat deze 

indicatieve niveaus in werkelijkheid als quasi-limieten werden toegepast.
- Controles van passagiers. Sommige klachten suggereerden dat de Britse autoriteiten 

routinematig accijnscontroles uitvoerden bij passagiers die het Verenigd Koninkrijk vanuit 
andere lidstaten binnenkwamen, om geen andere reden dan dat zij de grens overstaken.

- Uit de klachten is tot slot gebleken dat de Britse autoriteiten in gevallen van ‘onregelmatig 
verkeer’ van tabak en alcohol systematisch de goederen in beslag namen. Evenzo werd, 
waar van toepassing, het voertuig in beslag genomen dat voor het vervoer van de goederen 

                                               
1 Opgemerkt zij dat er wel maximale hoeveelheden gelden voor tabak die in enkele van de nieuwe 
lidstaten wordt gekocht (de Republiek Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië en
Slowakije). Nadere gegevens over de regels die gelden in het Verenigd Koninkrijk, zijn te vinden op: 
www.hmcr.gov.uk.



PE329.201/REV.III 8/11 CM\687481NL.doc

NL

was gebruikt, ongeacht de waarde van de goederen en de betrokken accijnsinkomsten. Dit 
heeft vragen doen rijzen over de evenredigheid van de toegepaste strafmaatregelen.

De procedure:
De Commissie heef deze punten van zorg voorgelegd aan het Verenigd Koninkrijk en in 
zogenoemde ingebrekestellingen verzocht om opmerkingen van het Verenigd Koninkrijk. 
Gelijktijdig met deze uitwisseling van standpunten zijn bepaalde wijzigingen doorgevoerd in 
het betreffende beleid van het Verenigd Koninkrijk.
Ons onderzoek heeft tot de volgende conclusies geleid:

De referentiehoeveelheden: Met betrekking tot de toepassing van de indicatieve niveaus voor 
goederen zijn er, nadat de procedure was aangevat, wijzigingen aangebracht in de 
toepasselijke Britse wetgeving. Deze wijzigingen hebben duidelijk gemaakt dat de 
hoeveelheid van de goederen slechts één van meerdere criteria is waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de vaststelling van het doel waarvoor de goederen voorhanden worden 
gehouden. Dit komt overeen met de eisen van de communautaire richtlijnen. Het onderzoek 
heeft niet tot de conclusie geleid dat de algemene praktijk van de Britse autoriteiten in strijd is 
met dit beginsel.

Controles van reizigers: Met betrekking tot het staande houden en controleren van personen 
die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, hebben we zekerheid gekregen dat de autoriteiten 
krachtens de Britse wetgeving personen uitsluitend staande mogen houden en controleren 
wanneer er redelijke gronden zijn om een onregelmatigheid te vermoeden, bijvoorbeeld 
onregelmatig verkeer van goederen waarover accijns verschuldigd is in het Verenigd 
Koninkrijk. Deze eis is in de loop van de procedure bevestigd door de Britse rechtbanken. Het 
onderzoek heeft geen bewijs opgeleverd dat de eis van ‘redelijke gronden’ in de praktijk niet 
wordt hooggehouden.
Op deze twee punten zijn derhalve geen schendingen van het Gemeenschapsrecht vastgesteld.

Op het punt van de evenredigheid van het beleid inzake strafmaatregelen heeft de Commissie 
evenwel opgemerkt dat het Verenigd Koninkrijk als beleid had dat niet alleen de bij 
onregelmatig verkeer van alcohol en tabak betrokken goederen in beslag mochten worden 
genomen, maar, waar van toepassing, ook het voertuig dat voor het vervoer van de goederen 
was gebruikt. Deze strafmaatregelen werden systematisch opgelegd, zonder rekening te 
houden met de waarde van de goederen, de accijnsinkomsten die op het spel stonden, of 
andere omstandigheden in individuele gevallen (behalve op humanitaire gronden).

De Commissie was van mening dat deze strafmaatregelen weliswaar passend konden zijn in 
het geval van werkelijke fraude met winstoogmerk, maar dat zij in bepaalde gevallen, dat wil 
zeggen, in gevallen van onregelmatig verkeer zonder winstoogmerk (en zonder specifieke 
verzwarende omstandigheden zoals herhaalde overtredingen of een duidelijk crimineel 
verband), verder gingen dan noodzakelijk was.
Na een uitgebreide uitwisseling van standpunten heeft de Commissie een zogenoemd met 
redenen omkleed advies gestuurd waarin zij het Verenigd Koninkrijk verzocht zijn beleid 
inzake strafmaatregelen voor de hierboven aangeduide categorie gevallen te wijzigen. 
Aangezien het Verenigd Koninkrijk naliet gehoor te geven aan het verzoek, besloot de 
Commissie de zaak door te verwijzen naar het Europees Hof van Justitie.
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Nadat dit besluit was genomen, is het Verenigd Koninkrijk met bepaalde voorstellen voor 
wijziging van haar strafmaatregelenbeleid gekomen om tegemoet te komen aan de zorgen van 
de Commissie. De Commissie is van mening dat vrijwillige naleving de voorkeur geniet 
boven langdurige processen, en heeft erin toegestemd deze voorstellen te bestuderen. 

Volgens het gewijzigde beleid zal het Verenigd Koninkrijk niet langer systematisch de 
goederen en auto's in beslag nemen van personen die accijnsplichtige goederen voorhanden 
houden voor andere doeleinden dan eigen gebruik. In plaats daarvan zal een houder van 
goederen bij een eerste geval van onregelmatig verkeer zonder verzwarende omstandigheden 
de mogelijkheid worden geboden zijn goederen te behouden tegen betaling van de 
verschuldigde accijnzen plus een boete. Wanneer in dergelijke gevallen een auto is gebruikt 
om de goederen te vervoeren, wordt deze auto niet in beslag genomen, maar krijgt de eigenaar 
een normale waarschuwing dat de auto een volgende keer wel in beslag kan worden genomen.

Dit gewijzigde beleid, dat thans wordt toegepast, neemt de vastgestelde onevenredigheid voor 
kleinere overtredingen weg. Het gewijzigde beleid is in overeenstemming met het met 
redenen omklede advies van de Commissie. Er is derhalve geen verdere noodzaak deze zaak 
door te verwijzen naar het Hof van Justitie, en de procedure is daarom afgesloten.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 september 2007-10-19

Achtergrond

De verzoekschriften waarnaar wordt verwezen betreffen het beleid van de douane- en 
accijnsdiensten van het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van particulieren die het VK 
binnenkomen met accijnsplichtige goederen (alcoholische dranken en tabak), die zij, inclusief
belasting, in andere lidstaten hebben gekocht. Al deze verzoekschriften hebben betrekking op
gevallen die plaatsvonden vóór 1 april 2006 en zijn nooit afgesloten door de Commissie 
verzoekschriften. In essentie beweren de indieners dat de Britse douane- en accijnsdiensten 
Britse ingezetenen beletten om in andere lidstaten te winkelen en hun zo de vrijheden van de 
interne markt ontzeggen door buitensporige controles en straffen toe te passen op personen 
die ervan worden verdacht accijnsplichtige goederen in andere lidstaten te kopen voor andere 
doeleinden dan eigen gebruik.

Algemene bedenkingen betreffende de overtredingsprocedures, de rol van de Europese 
instellingen en de nationale rechtbanken

Als 'hoedster van de verdragen', moet de Commissie erop toezien dat de nationale wetgeving 
en praktijk stroken met het Gemeenschapsrecht.

Om die rol te vervullen kan de Commissie een overtredingsprocedure opstarten tegen een 
lidstaat om overeenstemming te verzekeren. Het dient opgemerkt te worden dat alleen de 
Commissie en de lidstaat als partijen mogen worden beschouwd in deze procedure, en een 
individuele belastingbetaler valt daar dus niet onder.

Artikel 226 van het EG-Verdrag luidt als volgt:
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'Indien de Commissie van oordeel is dat een lidstaat een van de krachtens dit Verdrag 
op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen, brengt zij dienaangaande een met 
redenen omkleed advies uit, na deze staat in de gelegenheid te hebben gesteld zijn 
opmerkingen te maken.
Indien de betrokken staat dit advies niet binnen de door de Commissie vastgestelde 
termijn opvolgt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie.'

Een geslaagde procedure op grond van Artikel 226 zal worden afgesloten met een arrest van 
het Hof van Justitie van de EG, waarin staat dat de lidstaat niet heeft voldaan aan een of meer 
van de verplichtingen in het EG-Verdrag (inclusief de verplichting om zich te houden aan 
EG-regelgeving, bijvoorbeeld Richtlijn 92/12/EEG).

Met zo'n arrest worden echter individuele zaken niet opgelost. Daarom moet elke individuele 
vordering tot schadevergoeding door de klager voor een nationale rechtbank worden gebracht, 
die zich dan buigt over de feitelijke omstandigheden van elke zaak. In dit opzicht zouden 
individuen ook naar de nationale ombudsman kunnen stappen om hun rechten te laten 
gelden.1

De nationale rechtbanken zijn eveneens bevoegd voor terugbetalingsvorderingen door 
individuen. Zo'n vordering moet worden behandeld volgens de ter zake door het Hof van 
Justitie vastgelegde beginselen (bijv. Zaak C-147/01, Weber's Wine World Handels-GmbH en 
anderen tegen Abgabenberufungskommission Wien, paragraaf 37 en 38).

De overtredingsprocedure die in de huidige zaak werd gevolgd

In 2000/2001 ontving de Commissie verschillende klachten over de manier waarop het 
Verenigd Koninkrijk communautaire accijnswetgeving toepaste op particulieren die beslisten 
om alcohol en tabak aan te kopen in andere lidstaten. In oktober 2001 startte ze
overtredingsprocedures op en spitste zich daarbij toe op drie mogelijke knelpunten inzake
EG-wetgeving:

 De toepassing van de referentiehoeveelheden
 Controles van passagiers
  Proportionaliteit van de sancties

Na heel lange procedures kon de Commissie in juli 2006 de overtredingsprocedure afsluiten. 
De Commissie was tevreden over de veranderingen die het VK had aangebracht. In het 
gewijzigde beleid, dat op 31 maart in werking is getreden, zijn veranderingen aangebracht 
wanneer het gaat om eerste vergrijpen inzake kleinschalige, niet-gekwalificeerde aankopen
van accijnsgoederen voor derden en kleinschalige invoer van accijnsgoederen per post. Het 
was verder niet nodig om de zaak voor het Hof van Justitie te brengen en de Commissie 
besloot dan ook de overtredingsprocedure stop te zetten.

Mogelijke stappen van de Commissie op dit ogenblik

Wat betreft de gang van zaken in het Verenigd Koninkrijk vóór 1 april 2006, dient te worden 

                                               
1 De klager wordt op de hoogte gebracht van de verschillende mogelijkheden op het moment dat hij/zij 
een klacht neerlegt. 
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opgemerkt dat de Commissie een lidstaat niet voor het Hof van Justitie mag brengen op basis 
van feiten die eerder al het onderwerp waren van een door de Commissie afgesloten
procedure. Bovendien mag de Commissie zich enkel tot het Hof wenden wanneer het gaat om 
wetgeving of praktijken van een lidstaat die nog altijd worden toegepast of nog altijd 
gevolgen hebben.

Daarom is een optreden in verband met de periode vóór 1 april 2006 uitgesloten.

Wat latere perioden betreft, moet worden opgemerkt dat de Commissie de mogelijkheid heeft 
gehad toe te zien op de situatie in het VK in het licht van overeenkomstige klachten en 
verzoekschriften. De huidige feiten wijzen erop dat het VK zijn nieuwe beleid toepast en de 
Commissie ziet dus geen redenen om in te grijpen. Bovendien zijn alleenstaande individuele 
zaken inzake fouten door nationale overheidsdiensten, zelfs wanneer die zijn bewezen, in 
geen geval voldoende om te kunnen spreken van een overtreding. De desbetreffende 
bestuurlijke praktijken moeten een bepaalde tijd duren en algemeen zijn (bijv. Zaak 156/04, 
Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek, paragrafen 50 en 
51).
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