
Brewing the legal way
Juridisch reilen en zeilen rond (hobby)brouwen



“Kennis en goede recepten zijn voorwaarden om tot goede resultaten te komen. Beide 
ingrediënten zijn op deze pagina in ruime mate aanwezig.”



Diverse vragen

• Wat is hobbybrouwen?
• Mag je destilleren?
• Hoe zit het met de Distelweg?
• Kan ik een brouwcursus organiseren?
• Mag ik betaalde proeverijen organiseren met mijn hobbybrouwsels?



Wet op de accijns

Artikel 1 lid 1:
Onder de naam accijns wordt een belasting geheven van: 
a. bier;
b. wijn;
(…)
d. overige alcoholhoudende produkten;

Artikel 1a lid 1:
“accijnsgoed: een goed als bedoeld in artikel 1;”



Wet op de accijns
Artikel 5 lid 1:
“Het is niet toegestaan: 

a. een accijnsgoed te vervaardigen buiten een accijnsgoederenplaats die voor dat soort 
accijnsgoed als zodanig is aangewezen;”

Artikel 5 lid 3:
“Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en 
beperkingen wordt ontheffing verleend van de in het eerste lid bedoelde 
verboden voor: (…)

c. het thuis vervaardigen van bier en wijn door particulieren, voor zover die goederen 
worden aangewend voor eigen gebruik;”



Uitvoeringsbesluit accijns
Artikel 7 lid 3:
“De ontheffing als bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel c, van de wet 
vindt uitsluitend toepassing indien de thuis vervaardigde 
accijnsgoederen worden verbruikt door de vervaardiger, zijn huisgenoten 
of zijn gasten.”



Wat betekent dit nu concreet?

Memorie van toelichting Wet accijns:
“Het derde lid van artikel 5 bevat de mogelijkheid ontheffing te verlenen van de in 
het eerste lid vervatte verboden. Hiervan zal gebruik worden gemaakt ten 
behoeve van gevallen waarin het accijnsbelang dat met de ontheffing gepaard 
gaat, gering is dan wel waarin ontheffing gewenst is om redenen van 
doelmatigheid. Zo kan in een aantal gevallen ter zake van de zogenoemde 
thuisbereiding van accijnsgoederen - bij voorbeeld wijn - een ontheffing worden 
verleend aangezien in veel gevallen het aantal accijnsgoederen dat op die manier 
wordt geproduceerd, beperkt is en het daarmee gemoeide fiscale belang gering 
zal zijn.”



Wat betekent dit nu concreet?

“het thuis vervaardigen van bier en wijn door particulieren”

• Geen andere producten dan wijn en bier
• Dus geen destillaat

• Thuis vervaardigen
• Dus niet in een brouwerij van een derde voor eigen rekening

• Particulieren
• Dus niet door of in opdracht van bijvoorbeeld een café



Conclusie hobbybrouwen

• Geen verkoop
• Consumptie in de huiselijke kring
• Enkel wijn en bier



Brouwhok Distelweg

• Niet thuis
• Georganiseerd verband
• Vermoeden van bedrijfsmatig brouwen
• Wet op de accijns winstgevendheid geen voorwaarde



Welke andere regelgeving

• Ruimtelijke ordening
• Milieuregelgeving
• Warenwetgeving
• Etikettering
• Drank- en horecawetgeving



Ruimtelijke ordening

• Bestemmingsplan
• Altijd bedrijfsmatige of gemengde bestemming
• “Staat van bedrijfsactiviteiten” of “Staat van inrichtingen”

• Bierbrouwerij: doorgaans categorie 4.2  Distelweg maximaal 3.1 toegelaten
• Wijn- en ciderbrouwerij: doorgaans categorie 2



Milieu

• Bij productiecapaciteit < 75 mln l/j een “melding Activiteitenbesluit”
• Activiteitenbesluit: algemene milieuregels waar ieder bedrijf aan moet voldoen

• Geur, geluid, emissie, bodembeheer, lozingen, etc.

• Bij productiecapaciteit > 75 mln. l/j een Omgevingsbeperkte 
milieutoets (OBM) (artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo en 2.2a Bor)
• OBM: eenvoudige vergunning zonder voorschriften. Regels volgen uit het 

Activiteitenbesluit



Etikettering

• Verordening 1169/1011 EU (Verordening betreffende de verstrekking 
van voedselinformatie aan consumenten)
• Uitgangspunt: bepaalde moet bij de consument terecht (kunnen) 

komen.
• Onderscheid verkoop aan eindgebruikers en stadium daarvoor
• Praktisch: flessen of fusten



Verkoop aan eindgebruikers (flessen)
• Productiepartij;
• Voedingswaarde (nog niet verplicht bij bier > 1,2% alc.);
• De aanduiding (naam);
• De netto-hoeveelheid;
• De datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum;
• Het alcoholgehalte;
• Bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden indien van toepassing.
• Allergeneninformatie.
• De naam of handelsnaam en het adres van de brouwerij.

V.w.b. de grootte van de letter en etiketten bestaan er twee smaken:
• De verplichte vermeldingen zijn zodanig op de verpakking of op het etiket afgedrukt dat ze duidelijk leesbaar zijn, met een lettergrootte met 

een x-hoogte als omschreven in bijlage IV bij de Verordening van 1,2 mm of meer. X-hoogte is de hoogte van de onderkastletter “x”.
• Bij etiketten of verpakkingen waarbij het oppervlak minder dan 80 cm2 bedraagt, dient een x-hoogte van minstens 0,9 mm te worden 

gebruikt.





Verkoop aan niet-eindgebruikers (fusten)

Etiket fust:
• De benaming van het product;
• Minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum;
• Naam of handelsnaam en het adres van de brouwerij; 
• Bijzondere bewaarvoorschriften en/of gebruiksvoorwaarden indien van toepassing.

Overige informatie voor eindgebruikers ofwel op het etiket ofwel in een 
handelsdocumenten.



Drank- en horecawetgeving
• Alcohol schenken
• Horecabedrijf, dus een Dhw-vergunning.
• Exploitatievergunning op grond van gemeentelijke verordening (APV)

• Alcohol verkopen
• Onderscheid sterk of zwak alcoholisch (15% vol.)
• Slijtersvergunning voor “de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren 

verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse”

• Maar: “Het is verboden in de uitoefening van een ander bedrijf dan het slijtersbedrijf zwak-alcoholhoudende 
drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren te verstrekken” (artikel 18 lid 1 Dhw)



Webwinkel?

Artikel 19 lid 2 sub a Dhw:

“Het is verboden gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen 
voor zwak-alcoholhoudende drank en zwak-alcoholhoudende drank op 
bestelling af te leveren of te doen afleveren aan huizen van particulieren, 
anders dan vanuit:

a. een niet voor publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin overeenkomstige 
bestellingen plegen te worden aanvaard, niet zijnde een horecalokaliteit;”

 Wel leeftijd checken op grond van artikel 20 Dhw



En verder…

• Warenwet en hygiënecode
• BTW
• KVK
• Keurmerken



Vragen?
Jan Rube
rube@rubewijnveld.nl
020 303 24 89
06 466 485 99
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