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Deze informatie is voor bedrijven en particulieren met een 
‘Vergunning vervaardigen en voorhanden hebben van een 
distilleertoestel’ en/of een ‘Vergunning voorhanden hebben 
en/of gebruiken van een distilleertoestel’.

Wat kunt u met deze vergunning?
Met deze vergunning mag u distilleertoestellen voorhanden hebben, 
vervaardigen en gebruiken. Het gaat hierbij om glazen distillatie-
opzetten:

 − die niet in een onderwijsinstelling staan, én
 − waarmee door distillatie een alcoholhoudend product van 
ten minste 0,5 liter met een alcoholgehalte van meer dan 
50% vol per uur kan worden gemaakt

U moet zich bij het gebruik van deze vergunningen houden aan 
de regels van de accijnswetgeving. Lees op wetten.overheid.nl 
meer over de Wet op de accijns.

Wanneer hebt u geen vergunning voor een distilleertoestel 
nodig?
U hebt geen vergunning nodig voor distilleertoestellen die niet 
geschikt zijn voor de distillatie van alcoholwatermengsels. 
Of dat het geval is, bepalen deskundigen van het Laboratorium 
van de Belastingdienst.

Algemene voorwaarden

Bij uw vergunning horen algemene voorwaarden, die vindt u 
hieronder.

Toegang verlenen
U moet medewerkers van de Douane toegang verlenen tot de plaats 
waar het distilleertoestel staat of waar u het vervaardigt of gebruikt.

Verplaatsen of slopen
Laat u 1 of meerdere distilleertoestellen slopen of wegvoeren? 
Dan moet u dat melden bij de Douane.

Administratie
Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt. 
Vermeld in uw administratie in ieder geval:

 − waarvoor het distilleertoestel wordt gebruikt
 − de plaats waar het distilleertoestel staat

Hebt u een vergunning voor het vervaardigen van 
distilleertoestellen? Vermeld dan ook:

 − de naam en het adres van de afnemer(s) van het distilleertoestel
 − het adres waar de afnemer het distilleertoestel gebruikt

Intrekken van de vergunning
De Douane trekt uw vergunning in op uw verzoek of als u:

 − zich niet houdt aan de voorwaarden die gelden voor deze 
vergunning

 − geen of onvoldoende zekerheid hebt gesteld
 − misbruik van de vergunning hebt gemaakt of als u dat 
hebt geprobeerd

 − onherroepelijk bent veroordeeld voor het niet nakomen van een 
wettelijke regel voor de accijns

 − in staat van faillissement verkeert of als de schuldsaneringsregeling 
natuurlijke personen voor u geldt

 − de vergunning gedurende een aaneengesloten periode van 
12 maanden niet hebt gebruikt

Wijzigingen
Verandert er iets in uw gegevens dat invloed heeft op deze 
vergunning? Geef deze wijziging dan door aan de Douane. 
Op douane.nl vindt u een adressenlijst van de kantoren van de 
Douane.

Individuele voorwaarden

Als er voor uw bedrijf naast algemene voorwaarden ook individuele 
voorwaarden gelden, staan die voorwaarden in uw vergunning.

Toelichting en algemene voorwaarden bij uw vergunning
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Taal: Nederlands
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