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Pers en Voorlichting 

PERSCOMMUNIQUE nr. 93/06 

23 november 2006 

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-5/05 

Staatssecretaris van Financiën / B. F. Joustra 

ALLEEN DOOR PARTICULIEREN VOOR EIGEN GEBRUIK VERKREGEN EN 
PERSOONLIJK VERVOERDE PRODUCTEN ZIJN VRIJGESTELD VAN ACCIJNS 

IN DE LIDSTAAT VAN INVOER 

Producten die niet voor persoonlijk verbruik voorhanden worden gehouden, moeten voor de 
toepassing van de accijnsrichtlijn worden geacht voor commerciële doeleinden voorhanden 

te worden gehouden 

De richtlijn betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben 
en het verkeer daarvan en de controles daarop 1, stelt door particulieren voor eigen verbruik 
verkregen en door hen zelf vervoerde producten vrij van accijns in de lidstaat van invoer. 

De Hoge Raad der Nederlanden verzoekt het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen om uitlegging van enkele bepalingen van deze richtlijn. In casu hebben 
ongeveer 70 particulieren een groep gevormd onder de naam „Cercle des amis du vin”. Op 
naam van de groep bestelt Joustra eens per jaar voor eigen verbruik en voor verbruik door de 
overige leden van de groep wijn in Frankrijk. In opdracht van Joustra wordt de wijn 
vervolgens door een Nederlandse vervoersonderneming in Frankrijk opgehaald, naar 
Nederland overgebracht en bij Joustra thuis geleverd. Daar wordt de wijn enkele dagen 
opgeslagen en vervolgens aan de overige leden van de groep geleverd. Joustra betaalt de wijn 
en het vervoer, waarop elk van de leden van de groep hem de prijs van de hun geleverde 
hoeveelheden wijn en een daaraan evenredig deel van de vervoerskosten terugbetaalt. Joustra 
verricht deze activiteit niet bedrijfsmatig of met winstoogmerk. 

 
1 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 (PB L 76, blz. 1), zoals gewijzigd bij richtlijn 92/108/EEG van 
de Raad van 14 december 1992 (PB L 390, blz. 124). 



De door Joustra bestelde wijn is tot verbruik uitgeslagen in Frankrijk en accijns is betaald in 
deze lidstaat. Per lid van de groep werd niet meer geleverd dan de indicatieve 
maximumhoeveelheden die in de richtlijn zijn vastgelegd om te bepalen of producten voor 
commerciële doeleinden bestemd zijn, te weten 90 liter wijn, waarvan niet meer dan 60 liter 
mousserende wijn. 

De Nederlandse belastingautoriteiten hebben 906,20 EUR aan accijns geheven over de wijn. 
Joustra is hiertegen opgekomen met het betoog dat hij deze accijns niet verschuldigd was. 
Volgens hem staan de in de richtlijn voorkomende termen „door hen zelf vervoerde” er niet 
aan in de weg deze bepaling aldus uit te leggen, dat heffing in de lidstaat van bestemming 
niet mogelijk is wanneer een particulier zelf accijnsproducten in een andere lidstaat koopt en 
deze producten in zijn opdracht en voor zijn rekening door een derde naar de lidstaat van 
bestemming laat overbrengen. 

Het Hof merkt op dat producten volgens de richtlijn slechts van accijns zijn vrijgesteld in de 
lidstaat van invoer indien deze producten bestemd zijn voor eigen verbruik door de 
particulier die ze heeft verkregen, zodat producten die een particulier voor verbruik 
door andere particulieren heeft verkregen zijn uitgesloten. Bovendien moet de 
particulier die de betrokken producten heeft verkregen, deze producten persoonlijk 
hebben vervoerd. Indien dit niet het geval zou zijn, zouden de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten met een groter gevaar voor fraude te maken hebben, aangezien voor het vervoer van 
producten die voor vrijstelling in aanmerking komen, geen enkel document vereist is. 

In dit verband is het Hof niet overtuigd door het argument van de Commissie dat een 
dergelijke uitlegging voor de burgers van de Europese Unie een achteruitgang zou betekenen 
vergeleken met de situatie van vóór de inwerkingtreding van de richtlijn, daar met name 
kleine verzendingen tussen particulieren zonder enig commercieel karakter in de lidstaat van 
invoer van accijns waren vrijgesteld. De richtlijn vertoont op dit punt weliswaar een 
leemte, maar het staat in voorkomend geval aan de gemeenschapswetgever, dit te 
verhelpen. Dit laatste wordt bevestigd door het feit dat de Commissie bij de Raad van de 
Europese Unie juist een voorstel tot wijziging van de richtlijn heeft ingediend om met name 
de vrijstelling ook toepassing te laten vinden op producten die voor rekening van 
particulieren worden vervoerd. 

Bovendien herinnert het Hof eraan dat de richtlijn berust op de gedachte dat producten die 
niet voor persoonlijk verbruik voorhanden worden gehouden, moeten worden geacht voor 
commerciële doeleinden voorhanden te worden gehouden. Wanneer accijns wordt geheven in 
de lidstaat waar de producten voor commerciële doeleinden voorhanden worden gehouden, 
terwijl zij in een eerste lidstaat reeds tot verbruik zijn uitgeslagen, wordt de accijns die in 
deze eerste staat is voldaan, teruggegeven. 



Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: FR CS DA DE EN ES EL FI HU IT NL PL PT SK SL SV 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina 
van het Hof 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C -
5/05 

vanaf ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
Tel: +352 4303 2170 Fax: +352 4303 2988 

Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar op „Europe by Satellite”,  
Europese Commissie, Directoraat-generaal Pers en Voorlichting, L-2920 Luxemburg 

 Tel: 00 352 4301 35177 Fax: 00 352 4301 35249, 
 of B-1049 Brussel, Tel: 00 32 2 2964106 Fax: 00 32 2 2965956 

 


