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10. Accijnzen

De leden van de fractie van de VVD vragen wanneer de inspecteur ook niet-accijnsgoederenplaatsen aan onderzoek mag
onderwerpen en welke vomwaarden dan gelden. Deze leden vragen ook wat wordt bedoeld met ‘het vermoeden heb

ben’. De leden van de fractie van het CDA vragen ofer nog meer plaatsen denkbaar zijn dan illegale sigarettentitbrieken

en illegale alcoholstokerijen en of het meestal gaat om invallen door de FIOD. Voorts vragen deze leden of er nog andere

waarborgen zijn dan ‘het vermoeden hebben’ om de controlebevoegdheid van de inspecteur te beperken. De leden van

de fractie van D66 vragen inzicht te geven in welke gevallen de vermoedens van de inspecteur voldoende grond geven

om cle toegang voor de inspecteur te verruimen. Zonder dc voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheid van cle inspec

teur kan geen onderzoek worden ingesteld op andere plaatsen dan accijnsgoederenplaatsen ondanks dat er mogelijk

accijnsgoederen voorhanden zijn of worden vervaardigd. 1-let gaat daarbij niet alleen om illegale sigarettenfabrieken of

alcoholstokerijen. Het kan ook gaan om plaatsen waal’ accijnsgoederen zijn opgeslagen die in een andere lidstaat zijn

gekocht en waarover in Nederland (mogelijlc) niet de Nederlandse accijns is afgedragen. Tijdens een ambulante controle

door de Douane zou bijvoorbeeld kunnen worden geconstateerd dat een buitenlandse vrachtauto van een buitenlandse

wijnhandel staat geparkeerd voor een loods waarvoor geen vergunning accijnsgoederenplaats is verleend. Flet is dan

niet ondenkbaar dat uit deze vrachtauto wijn is gelost. De Douane mag op grond van artikel 50 van de Algemene wet

inzake rijksbelastingen wel de loods binnentreden maar mag zonder de voorgestelde uitbreiding van de controlebe

voegdheid vervolgens niet onderzoeken of er wijn is gelost, zo ja, hoeveel alsmede of hierover Nederlandse accijns is

afgedragen. Het gaat in dergelijke gevallen dus meestal niet om invallen door de Fl01).

NOOT
Het kabinet heeft voorgesteld om de onderzoeksbevoegdheid van de Inspecteur naar accijnsgoederen uit hoofde van

artikel 83 Wet Accijns uit te breiden. Volgens de voorgestelde wijziging krijgt de Inspecteur de bevoegdheid onderzoek

te doen in alle gedeelten van een gebouw, uitgezonderd woningen, en op alle grond waartoe toegang moet worden

verleend op basis van artikel 50 AWR. In de huidige situatie kan de Inspecteur dat onderzoek slechts doen op accijns

goederenplaatsen en zogenoemde plaatsen met beperkende bepalingen (bijvoorbeeld plaatsen waar een ‘geregistreerde

afzender’ of ‘geregistreerde geadresseerde’ is gevestigd). Uit het hierboven geplaatste gedeelte van de nota naar aanlei

ding van het verslag blijkt dat de Inspecteur, als gevolg van de beoogde uitbreiding van de onderzocksbevoegdheid,

straks de mogelijkheid heeft om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld ïllegale sigarettentitbrieken ofalcoholstokerijen. De

nota naar aanleiding van het verslag noemt daarnaast ook als voorbeeld een bij een opslagloods geparkeerde buiten

landse vrachtauto van een buitenlandse wijnhandel van waaruit mogelijk wijn is gelost waarover geen Nederlandse

accijns is afgedragen.

Volgens de memorie van toelichting (Belastingplan 2018 — Overige fiscale maatregelen 2018) kan het van belang zijn

om een opslagloods (niet zijnde een accijnsgoederenplaats of plaats onderworpen aan beperkende bepalingen) te on

derzoeken wanneer de Inspecteur liet vermoeden heeft dat daar goederen aanwezig zijn die mogelijk aan accijns onder

worpen moeten worden. De leden van de fracties van VVD, CDA en D66 stelden de vraag wat het kabinet precies bedoelt

met ‘het vermoeden hebben’. Een terechte vraag: wanneer is sprake van een dergelijk vermoeden? In hoeverre moet een

Inspecteur aannemelijk maken dat er aanleiding is om een gebouw te betreden voor onderzoek? Ik veronderstel dat de
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argumenten daarvoor moeten worden vastgelegd in het dossier, zodat in een latere fase kan worden vastgesteld of de
Inspecteur binnen cle grenzen van zijn bevoegdheid is gebleven.
Opvallend is dat deze vraag van de fracties in de nota naar aanleiding van het verslag niet wordt beantwoord. Het lijkt
mij daarom wenselijk dat deze kwestie in een latere fase van het wetgevingspreces opnieuw expliciet aan de orde wordt
gesteld. De verplichting om toegang te verlenen tot een gebouw wordt immeis door een belastingplichtige ervaren als
een forse inbreuk op cle privacy. Flet moet volstrekt helder zijn onder welke voorwaarden een dergelijk onderzoek mag
plaatsvinden.
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