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Meld goedkope drank 
en tabak bij Meldpunt 
Accijnsfraude!
Onrealistisch goedkope whisky, sigaretten voor een spotprijs, erg goedkoop bier, 

het wijst op accijnsfraude. Dit soort gevallen kunt u melden bij ons Meldpunt 

Accijnsfraude. Daar komen iedere week tips binnen, vooral van winkeliers die 

zien dat concurrenten sigaretten en tabak of alcoholhoudende drank voor haast 

onmogelijk lage prijzen verkopen. Elke tip leidt tot minimaal één douanecontrole 

bij een verdacht verkooppunt. En vaak blijft het daar niet bij: regelmatig 

heeft een ogenschijnlijk klein signaal grote gevolgen. Samen met u pakken 

we accijnsfraude nog beter aan! 
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Belastingdienst Douane   |   Meld goedkope drank en tabak bij Meldpunt Accijnsfraude!

Verkopers die geen accijns betalen over alcoholhoudende drank, bier, tabak en tabaksproducten zorgen dat 
bonafide eerlijke verkooppunten minder van die accijnsgoederen verkopen. Dat doen ze door belastingen, 
zoals accijns, te ontduiken. Wij, de Nederlandse Douane, bestrijden de belastingontduiking en willen 
samen met u zorgen voor eerlijke concurrentiepositie voor iedereen op de Nederlandse markt. Ziet u iets 
dat lijkt op fraude met accijns? Meld het bij ons Meldpunt Accijnsfraude!

Hele illegale keten blootgelegd door 1 melding
Bij ons Meldpunt Accijnsfraude kwam recent een fraudemelding binnen uit Den Haag. De melder vertelt 
ons dat hij bij een winkel in Den Haag opvallend goedkoop waterpijptabak kan kopen. En er zit op die 
waterpijptabak geen accijnszegel. De Douane controleert door de melding het verkooppunt. Daarbij vinden 
we 300 kilo waterpijptabak, 20.000 duizend sigaretten en 200 liter sterke drank. En nergens bleek accijns 
over betaald! Uit onderzoek blijkt dat de accijnsgoederen met een grote goederenzending Nederland zijn 
binnengesmokkeld. Zo konden we - dankzij één signaal - een hele illegale handels- en verkoopketen 
aanpakken. 

Bierafzet sterk gedaald, accijnsfraude blijkt oorzaak
Een tipgever merkt dat de afzet van bier bij een groep winkeliers in korte tijd met driekwart is gezakt. 
De Douane gaat daarop aan het werk, en merkt dat de winkeliers steeds meer bier van de Oost-Europese 
markt inkopen. Maar tegenover de Belastingdienst en de Douane laten de winkeliers facturen zien voor in 
Nederland gekocht bier. Naar aanleiding van deze ene melding deed de Douane dit voorjaar 500 honderd 
controles bij verkooppunten. Bij één op de vijf bleek te worden gefraudeerd. Deze herfst volgt bij 40 van de 
gecontroleerde winkeliers nog een controle achteraf op de bedrijfsadministratie. Ondertussen richt de 
Douane zijn pijlen ook op de spelers op de achtergrond: groothandelaren in binnen- en buitenland die het 
gesjoemel met accijns en btw mogelijk maken. Zij kunnen ook rekenen op een controlebezoek van de 
Douane. Als dat nodig is doen we dat samen met buitenlandse toezichthouders.

Uw tips zijn onmisbaar
Bedrijven die worden betrapt op accijnsontduiking krijgen een fikse boete. En ze moeten de belastingen 
betalen over de aanwezige accijnsgoederen. Daarnaast nemen we die accijnsgoederen ook nog eens in 
beslag. Op dit moment voeren we overleg met andere handhavingsdiensten om gezamenlijk op te treden 
bij frauderende bedrijven. Dat allemaal om oneerlijke concurrentie en accijnsfraude nog beter te bestrijden. 
Tips uit de business zelf zijn daarbij voor ons onmisbaar. 

Wij controleren iedere melding, al hoort u er niets van
Nadat u een melding doet op Meldpunt Accijnsfraude, wilt u natuurlijk van ons horen wat wij met uw 
melding doen. Dat realiseren we ons. Maar wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Daarom 
mogen we u niet vertellen wat wij met uw melding doen of hebben gedaan. Maar u kunt ervan op aan dat 
wij op iedere melding reageren. Die geheimhouding beschermt ook u als tipgever.

Accijnsfraude melden?
Pak uw mobiele telefoon, zoek de app Meldpunt Accijns, en meld waar u accijnsfraude vermoedt.
Geen app? Mailen kan ook, adres: douanemeldpuntaccijns@belastingdienst.nl.

Blijf misstanden melden. 
Zo bestrijden we samen oneerlijke concurrentie!
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