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WOORD VOORAF 

Achter de keuze voor het thema accijnzen is vooral mijn Hooggeleerde promotor, 
PROF. DR. B.J.M. TERRA, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, de drijvende 
kracht. Hij zette mij op het spoor van dit – gelijk andere fiscale thema’s – spranke-
lende werkterrein om onderzoek te verrichten naar de grondslagen van de accijnzen. 
Dat betekent automatisch dat het onderzoek zich ook en vanzelfsprekend is gaan 
uitstrekken naar de rol en de positie van de accijnzen in het verband van de Europese 
Unie, refererend aan het ideaalbeeld van de interne markt van de Europese Akte, thans 
artikel 14 EG. 

Verder geïnspireerd raakte ik vervolgens door uitspraken van PROF. VAN DEN TEMPEL 
en van het Tweede-Kamerlid VAN DIS, die ieder op hun eigen wijze meer aandacht 
voor de accijnzen bepleiten, omdat de accijnzen volgens hen in de politiek en in de 
fiscale vakpers een verwaarloosd terrein vormen, en ook van staatssecretaris 
VAN AMELSVOORT van Financiën, die ter gelegenheid van de introductie van de Wet op 
de accijns in de Tweede Kamer een reeks interessante kenmerken in de Tweede Kamer 
ten gehore bracht. Ook omdat ik niet schuw mij te begeven op terreinen van 
zonderlinge onderwerpen, heb ik de ontdekkingsreis naar de accijnzen aangevangen. 

Het vertrek vond plaats in de kelders van het ministerie van LNV, waar meer dan 
honderd meter ingebonden en geconserveerde Handelingen der Staten-Generaal op 
mij stonden te wachten. Voor een bestendige en consistente lijn heb ik de 
ontdekkingstocht naar de rechtsgronden van de accijnzen doen aanvangen in 1805, 
het aanvangsjaar van 200 jaar landelijke belastingheffing in Nederland. De hoofd-
stukken 2 en 3 vormen de weerslag van de raadpleging vorengenoemde Handelingen, 
een fantastische doch tijdrovende reis door de parlementaire geschiedenis waarbij 
tweehonderd jaar maatschappelijke ontwikkelingen met markante gebeurtenissen 
voorbijtrekken, niet steeds in relatie tot belastingheffing. Het onderzoek heeft mij van 
het begin tot het einde geboeid. 

Dit proefschrift is een inhaalslag om de gesignaleerde achterstand van de accijnzen 
in de fiscale literatuur in te halen, omvattend een nog niet bestaande geïntegreerde 
beschrijving van de accijnzen in relatie met wetgeving, rechtspraak en parlementaire 
geschiedenis en nieuwe inzichten. Het is opgebouwd in een tweeluik. In de 
hoofdstukken 2 en 3 vindt over de periode 1805-2007 het onderzoek plaats naar de 
eigenschappen, het karakter, de definitie en de rechtsgronden van de Nederlandse 
accijnzen. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt de vormgeving van het Europese 
accijnsregime gepresenteerd en onderzocht in hoeverre die kenmerken en die 
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rechtsgronden daarin zijn terug te vinden, en in hoeverre dat regime bijdraagt aan de 
goede werking van de interne markt voor accijnsgoederen en -diensten. De contouren 
van het onderzoek zijn in hoofdstuk 1 en aan het begin van de andere hoofdstukken 
aangegeven. Hoofdstuk 5 bevat bovendien enkele mogelijke toekomstige toepassingen 
van nieuwe accijnzen, in EU-verband. 

Voor de totstandkoming van dit proefschrift ben ik veel dank verschuldigd aan mijn 
Hooggeleerde promotor professor BEN TERRA. Diens bezieling en fundamentele kennis 
en inzichten op het gebied van de indirecte belastingen en het Europees recht ervaar 
ik als zeer bijzonder. Zijn opbouwende kritieken tijdens de gesprekken die wij hebben 
gevoerd, hebben mij steeds weer veel energie verschaft. Ik voel mij bevoorrecht onder 
zijn autoriteit dit proefschrift te hebben kunnen schrijven, en van zijn betrokkenheid, 
ideeën, literatuur en vooral zijn bereidheid mij naar de eindstreep te leiden, gebruik 
heb mogen maken. 

De Hooggeleerden PROF. DR. R.P.C. CORNELISSE, PROF. DR. D.M. WEBER, DR. W. DE WIT, 
PROF. DR. A.H.R.M. DENIE en PROF. DR. H.A. KOGELS dank ik voor hun bereidheid in de 
promotiecommissie zitting te hebben willen nemen. 

Voorts gaat mijn grote dank uit naar communitatie- en organisatiedeskundige 
DRS. KEES WAGENAAR, die zich de forse inspanning heeft getroost het manuscript van 
het begin tot het einde aan toegankelijkheid en leesbaarheid te toetsen. 

Mijn paranimfen, MR. DIKE GARRELTS en MR. MELANIE LOBLES, dank ik voor hun vriend-
schap; ook hun commentaren en suggesties waren voor mij bijzonder waardevol. 

Het manuscript voor dit proefschrift is op 27 januari 2008 afgesloten. Met nadien 
verschenen wetgeving, rechtspraak, en literatuur kon nog slechts fragmentarisch 
rekening worden gehouden. 
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BTW-richtlijn Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 
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BTW-richtlijn, Eerste  Eerste richtlijn van de Raad van 11 april 1967 betreffende de 
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omzetbelasting (67/227/EEG), PB 14 april 1967 (per 1 januari 
2007 vervallen bij artikel 411 BTW-richtlijn) 

BTW-richtlijn, Zesde  Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-
Staten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag 
(77/388/ EEG) van 17 mei 1977, PB 13 juni 1977 nr. L 145 (per 
1 januari 2007 vervallen bij artikel 411 BTW-richtlijn) 

Bulletin EG/EU Bulletin van de Europese Gemeenschappen / Bulletin van de 
Europese Unie  

BVM bijzondere verbruiksbelasting op motorrijwielen 
BVP bijzondere verbruiksbelasting op personenauto’s 
BW Burgerlijk Wetboek 
BZ ministerie van Buitenlandse Zaken 
BZM belasting op zware motorrijtuigen 
c.q. casu quo (= in welk geval, ingeval van) 
c.s. cum suis (met / en de zijnen) 
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CFK chloor fluor koolwaterstoffen 
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CPB Centraal Planbureau  
DB Douanebesluit 
DIC Belastingdienst/Douane Informatie Centrum te Rotterdam 
diss. dissertatie; academisch proefschrift 
DNB De Nederlandsche Bank  
douaneovereenkomst 1944 Nederlandsch-Belgisch-Luxemburgse douaneovereenkomst 

van 5 september 1944, getekend te ‘s-Gravenhage op 14 maart 
1947, Stb. 1944, E 77 

DR Douaneregeling 
DW Douanewet 
EB energiebelasting; tot 1 januari 2004: ‘regulerende 

energiebelasting’ 
EC Commissie van de Europese Gemeenschappen 
ECB Europese Centrale Bank 
ECJ Court of Justice of the European Communities 

(Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen) 
Ecofin-Raad Economisch-financiële Raad 
ECU European Currency Unit 
ED Enig Document 
EDD Excise Duties Directive (Accijnsrichtlijn) 
EDG Europese Defensie Gemeenschap 
EEG Europese Economische Gemeenschap 
EEG-verdrag Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeen-

schap, Verdrag van 25 maart 1957, Trb. 1957, 91 
EER Europese Economische Ruimte 
EER-overeenkomst Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 

van 2 mei 1992, PB 1994, L 1 
EESC Europees Economisch en Sociaal Comité 
EG Europese Gemeenschappen 

De aanduiding ‘EG’ achter een artikelverwijzing duidt op het 
EG-verdrag 

EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal  
EG-verdrag Verdrag (van Rome) tot oprichting van de Europese Gemeen-

schap van 25 maart 1957, zoals dat werd gewijzigd bij het 
Verdrag (van Maastricht) betreffende de Europese Unie van 
7 februari 1992 

EIA energie-investeringsaftrek  
EMCS Excise Movement and Control System 
EMS Europese monetaire stelsel 
EMU Economische en Monetaire Unie 
EP Europees Parlement 
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ETBE Ethyl Tertiair Butyl Ether, additief uit hernieuwbare bronnen 
ter verhoging van het octaangehalte van benzine 
(antiklopmiddel). Wordt verkregen uit katalytische reactie 
tussen isobutyleen en ethanol in min of meer vergelijkbare 
hoeveelheden. De ethanol wordt verkregen uit 
landbouwgewassen (o.m. koolzaad, granen, grassen) en GFT-
afval (bio-ethanol) 

EU Europese Unie. De aanduiding ‘EU’ achter een 
artikelverwijzing duidt op het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (Verdrag van Maastricht) 

EU15 De 15 lidstaten die vóór 1 mei 2004 deel uitmaakten van de 
EU  

EU10 De 10 lidstaten die per 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden 
EU25 De 25 lidstaten die vóór 1 januari 2007 deel uitmaakten van 

de EU  
EU27 De 27 lidstaten van de EU per 1 januari 2007 
Euratom Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
EVA Europese Vrijhandelsassociatie 
Evaluatieverslag 
EC 1995 

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europese 
parlement over de accijnstarieven die zijn vastgesteld in 
Richtlijn 92/79/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake 
de onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten, 
Richtlijn 92/80/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake 
de onderlinge aanpassing van de belastingen op andere 
tabaksfabrikaten dan sigaretten, Richtlijn 92/84/EEG van de 
Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en 
alcoholhoudende dranken, alsmede richtlijn 92/82/EEG van de 
Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de accijnstarieven voor minerale oliën, 
COM(95) 285 definitief, Brussel, 13 september 1995. 

Evaluatieverslag 
EC 2004 

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité 
over de accijnstarieven voor alcohol en alcoholhoudende 
dranken (ingediend overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 
92/84/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing 
van de accijnstarieven voor alcohol en alcoholhoudende 
dranken), COM(2004) 223 definitief, Brussel, 26 mei 2004 

Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 
en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn 
EC 2004 

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité 
over de toepassing van de artikelen 7 tot 10 van richtlijn 
92/12/EEG en Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot 
wijziging van richtlijn 92/12, COM(2004) 227 definitief, PB nr. 
C 122 

EWS Early Warning System 
EZ (ministerie van) Economische zaken 
GATT 1947 The General Agreement on Tariffs and Trade, dated 

30 October 1947, annexed to the Final Act Adopted at the 
Conclusion of the Second Session of the Preparatory 
Committee of the United Nations Conference on Trade and 
Employment, as subsequently rectified, amended or modified 
(bij de WTO-overeenkomst geïncorporeerd in GATT 1994) 



Lijst van af- en verkortingen 

XXV 

GATT 1994 The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 specified in 
Annex 1A to the Agreement Establishing the World Trade 
Organization (de WTO-overeenkomst) 

GB geregistreerd bedrijf 
GDT gemeenschappelijk douanetarief (zie: GN-verordening) 
GJ gigajoule 
GLB  gemeenschappelijk landbouwbeleid 
GN Gecombineerde Nomenclatuur 
GN-verordening Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van de Europese 

Gemeenschappen van 23 juli 1987 met betrekking tot de 
tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk 
douanetarief, PB L 256 

GvEA EG Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen 
GWB grondwaterbelasting 
Gww Grondwaterwet 
hl. hectoliter 
HvJ EG  Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 

(Court of Justice of the European Communities) 
IB inkomstenbelasting  
ICAO International Civil Aviation Organization 
IDR Internationale Douane Raad 
IMF Internationaal Monetair Fonds 
Iw Invorderingswet 1990 
J Joule 
Jur. Jurisprudentie van het Hof van Justitie en van het Gerecht van 

eerste aanleg 
KB kolenbelasting  
KV-gas gas dat door vergassing van kolen wordt verkregen 
kWh kilowattuur 
L één liter bij een temperatuur van 15°C 
La Leidraad accijns 1997. De La is een verzameling beleidsregels 
LB loonbelasting 
LB/IB loon- en inkomstenbelasting  
LF Luxemburgse frank 
LGO de landen en gebieden overzee als bedoeld in het vierde deel 

van het EG-verdrag 
LJN landelijk jurisprudentie nummer; de verzameling rechtspraak 

op www.rechtspraak.nl 
lk. linkerkolom 
LNV (ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
LPG liquefied Petroleum gas, vloeibaar gemaakt petroleumgas 
m3 kubieke meter 
MJA meerjarenafspraak inzake energiebesparing 
mk. middelste kolom 
MKB midden- en kleinbedrijf 
MR Ministerraad 
MRB motorrijtuigenbelasting 
MTBE Methyl Tertiair Butyl Ether, additief van fossiele oorsprong ter 

verhoging van het octaangehalte van benzine 
(antiklopmiddel). Wordt verkregen uit methanol door 
katalytische reactie tussen isobutyleen en aardgas 

Mton miljoen ton 
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MvA memorie van antwoord  
MvT memorie van toelichting  
MW megawatt 
MWh megawattuur 
NAW naam, adres, woonplaats 
NCTS New Computerised Transit System 
NGB niet-geregistreerd bedrijf 
NJB Nederlands Juristenblad 
NL Nederland 
Nm3 normaalkubiekemeter; een kubieke meter bij een 

temperatuur van 0ºC en een druk van 101,325 kPa. 1 Nm3 
aardgas = 0,034 GJ. 1 Nm3 correspondeert met 1 m3 aardgas 
met druk van 1 bar bij 0°C. 

NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit 
OESO, OCDE, OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling – Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques – Organisation for Economic 
Co-operation and Development  

OM openbaar ministerie 
OZB onroerendezaakbelasting  
PB Publicatieblad van de Europese Unie en Publicatieblad van de 

Europese Gemeenschappen  
pCt.; pct. procent 
RA Regeerakkoord 
Raad Raad van Ministers van de Europese Unie 
REB regulerende energiebelasting; vanaf 1 januari 2004: energie-

belasting 
Richtlijn 83/182 Richtlijn 83/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 

betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer 
van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap, PB 
L 105 

Richtlijn 83/183 
 

Richtlijn 83/183/EEG van de Raad van 28 maart 1983 
betreffende de belastingvrijstellingen bij definitieve invoer uit 
een lidstaat van persoonlijke goederen door particulieren, PB L 
105 

Richtlijn biobrandstoffen  Richtlijn 2003/30/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van 
biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het 
vervoer, PB L 123 van 17 mei 2003 

Richtlijn energiebelastingen Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot 
herstructurering van de communautaire regeling voor de 
belasting van energieproducten en elektriciteit, PB L 283 van 
31 oktober 2003 

Richtlijn fiscale merkstoffen Richtlijn 95/60/EG van de Raad van 27 november 1995 
betreffende het merken van gasolie en kerosine voor fiscale 
doeleinden, PB L 291 van 6 december 1995 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
rk. rechterkolom 
SEED System of Exchange of Excise Data, het register voor de uitwis-

seling van accijnsgegevens van vergunninghouders 
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HOOFDSTUK 1 

1 Inleiding 

1.1 Verantwoording onderzoeksmethode 

‘De accijnzen zijn in de wetenschap en in de politiek een verwaarloosd terrein.’1 
 

PROF. DR. A.J. VAN DEN TEMPEL, 
24 februari 1977 

 

Zolang er geschreven bronnen bestaan en ook al ver voordien, worden op diverse 
bestuurlijke niveaus accijnzen geheven. Tegenwoordig maken zij deel uit van het 
politiek-bestuurlijk economisch instrumentarium en dragen zij voor zo’n 10% bij aan 
de belastingopbrengsten in de EU. Hun corrigerend vermogen als prijsinstrument 
wordt in het politieke proces nog altijd gemeden. De fiscale vakpers besteedt 
nauwelijks aandacht aan deze eigenzinnige belastingvariant2. 

Volgens VAN DEN TEMPEL (1977) zijn de accijnzen in de wetenschap en in de politiek 
een verwaarloosd terrein en volgens VAN AMELSVOORT (1992) bestaat er over de 
accijnzen helemaal geen theorie. Dat komt, aldus VAN AMELSVOORT, door het karakter 
van de accijnzen. Die belasten het verbruik van goederen en diensten die zorgvuldig 
op opbrengstgenererend vermogen zijn geselecteerd, die de burger zich algemeen en 
met regelmaat aanschaft en waarvan hij zich het gebruik niet spoedig ontzegt. De 
basis van accijnsheffing bestaat aldus uit prijsinelastische goederen: genotmiddelen 
(alcoholhoudende dranken en tabaksproducten), luxegoederen (personenauto’s en 
motorrijwielen) en eerste levensbehoeften (energieproducten en water). De accijns-
heffing van andere eerste levensbehoeften (brood, vlees, zout, zeep en dagbladen) zijn 
in de 19e eeuw afgeschaft. Zij nestelen zich in het afwentelingsproces onzichtbaar in 
de prijzen van die goederen en diensten en zijn vanuit dat verborgene als prijs-
instrument vrijwel ongemerkt werkzaam als bevorderaar van spaarzaamheid in 
bestedingen aan die goederen en diensten. Hierdoor hebben zij bij de burger een 
solide draagvlak van gezonde aversie. Bovendien zijn de accijnzen in essentie 
doelmatig en doeltreffend; zij worden tegen lage kosten geheven. De economische 

 
1.  A.J. van den Tempel, Alcoholaccijns, alcoholverbruik en consumptiebeleid, WFR 24 februari 1977, 

nr. 5307, blz. 176. 
2.  Zo ook: Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3065 mk. Cnossen (2005), Preface. 
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handboeken prijzen de accijnzen (en de omzetbelasting) als de meest doelmatige 
belastingen. 

Het voorliggende onderzoek betreft de accijnzen, de bijzondere verbruiksbelas-
tingen, geheven op landelijk niveau of ooit geheven op landelijk niveau. Het huidige 
regime van de accijnzen in de Gemeenschap is vastgelegd in de Accijnsrichtlijn met 
haar zes uitvoeringsrichtlijnen3. Er zijn communautaire accijnzen en niet-commu-
nautaire, nationale accijnzen. De communautaire accijnzen zijn de accijnzen die in EG-
verband zijn geharmoniseerd. Dat zijn er drie: de accijnzen van alcohol-, energie- en 
tabaksproducten. Meteen al wijzen wij op een markant onderscheid: de accijnzen van 
alcoholhoudende producten en die van tabaksproducten treffen louter genots-
middelen; de accijnzen van energieproducten treffen productiegrondstoffen en eerste 
levensbehoeften. De niet-communautaire accijnzen zijn de accijnzen die niet in 
EG-verband zijn geharmoniseerd en alleen binnen de afzonderlijke lidstaten 
autonoom worden geheven. Voor Nederland zijn dat de accijnzen van alcoholvrije 
dranken (ook wel frisdrankenaccijns genoemd), de belasting op personenauto’s, 
bestelauto’s en motorrijwielen (BPM), de pruimtabaksaccijns, de snuiftabaksaccijns, 
de assurantiebelasting, de wateraccijnzen (de belastingen op grondwater en 
leidingwater), de verpakkingenbelasting (Vkb) en de vliegbelasting (Vgb), niet-
communautaire accijnzen van verpakkingsmaterialen en luchthavenvertrekdiensten.

De Accijnsrichtlijn vormt de basis van de heffing van de accijnzen in de lidstaten 
van de EU. Alle lidstaten zijn gehouden om de bepalingen van de Accijnsrichtlijn in 
hun nationale wetgeving te implementeren. De richtlijn bevat een communautair 
begrippenkader dat in alle lidstaten eenvormig uitgelegd en toegepast moet worden. 
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) is in hoogste aanleg 
verantwoordelijk voor de uitleg van de Accijnsrichtlijn en haar zes uitvoeringsricht-
lijnen. In de Nederlandse wetgeving is de Europese accijnsregelgeving, dat wil zeggen 
de Accijnsrichtlijn, de bijbehorende Europese wetgeving en de vereiste aanvullende 
nationale wetgeving niet erg overzichtelijk geïmplementeerd in de Wet op de accijns 
(Wa) en in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). De Wa en de Wbm 
bevatten een strak geregeld stelsel voor de heffing van de Europese accijnzen. De Wa 
omvat de Europese accijnzen van alcoholhoudende, energie- en tabaksproducten. De 
Wbm omvat ook de communautaire accijnzen van energieproducten, en daarnaast 
ook nog de nationale wateraccijnzen: de BOL, de GWB, de Vkb en de Vgb. De Europese 
accijnzen in de Wbm, de EB en de KB, leunen wat de heffing ervan betreft zwaar op de 
heffingssystematiek van de accijnzen in de Wa. Het zou niet misstaan de zowel de 
Europese accijnzen als de nationale accijnzen, die wat hun vormgeving en werking 
betreft ook aan strikte kaders van het Europese accijnsregime moeten voldoen 
overzichtelijk in één heffingswet, de Wet op de accijnzen, te bundelen4. 

Gegeven het nadrukkelijke Europese karakter van de in dit onderzoek centraal 
staande belastingen, wordt bij de behandeling van de problematiek steeds de 

 
3.  Zo ook: Terra-Kajus (2005), blz. 309, noot 282. 
4.  De Wa is een wet voor alle accijnzen. Volgens de Raad van State behoort de Wa de Wet op de 

accijnzen te heten. Kamerstukken II 21 368 B, blz. 10. Ook de redactie van FED duidt de WA aan als 
de ‘Wet op de Accijnzen’, FED 1999/593. 
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Accijnsrichtlijn en haar zes satellietrichtlijnen tot uitgangspunt genomen en staat de 
rechtspraak van het HvJ EG ook centraal in dit onderzoek. Niettemin zal blijken dat de 
nationale rechtspraak waardevolle inzichten over de accijnzen genereert, omdat de 
nationale rechters in toenemende en belangrijke mate toepassers van Europees recht 
zijn geworden. Omdat de parlementaire geschiedenis van de nationale accijnswet-
geving, de rechtspraak en de eeuwenoude doctrine van waarde zijn voor het voorwerp 
van onderzoek, komen deze dan ook nadrukkelijk aan de orde. Het gaat dan in het 
bijzonder om gevallen waarin de Accijnsrichtlijn de nationale wetgevers de ruimte 
laat voor een eigen invulling. 

Het onderzoek wordt gedragen door een viertal inspiraties: (1) de hiervoor 
geciteerde uitspraken van VAN DEN TEMPEL (1977) en van VAN AMELSVOORT (1992), (2) 
de oproep van het Tweede-Kamerlid VAN DIS tot meer aandacht voor de accijnzen 
(1977), (3) de aanbeveling van de Vereniging voor Belastingwetenschap om een 
grondig onderzoek naar de rechtsgronden van de accijnzen te laten plaatsvinden 
(1981), en (4) de stelling van NAUTA bij diens proefschrift dat accijnsverhogingen geen 
gedrag veranderen (1997). 

1.2 Opbouw van het onderzoek 

‘Ik ben op voorhand niet overtuigd van hetgeen zojuist is gezegd. Ik luister altijd 
gaarne naar het antwoord van de Regering, die in haar oneindige wijsheid 
ongetwijfeld zeer verstandige opmerkingen zal maken.’5 

 
MR. H.E. KONING, 

lid van de Tweede Kamer, 8 december 1981 
 

Het onderzoek richt zich op de subjecten en de objecten van accijnsheffing en op de 
dragers van de accijnsdruk in hun onderlinge relatie. De hoofdstukken 2 en 3 
omvatten het onderzoek naar de ratio’s, dat wil zeggen de typerende eigenschappen 
en de rechtsgronden van de accijnzen. In hoofdstuk 2 worden de in het oog 
springende kenmerken en karaktereigenschappen van accijnzen benoemd. Hoofdstuk 
2 zal dan ook een ideaaltypische definitie van accijnzen als uitkomst hebben. Aan de 
hand van deze definitie wordt aan ten slotte bepaald welke belastingen accijnzen zijn. 

In hoofdstuk 3 wordt het onderzoek voortgezet naar de rechtsgronden van de 
accijnzen, naar algemene rechtsgronden die gelden voor de accijnzen in het algemeen 
en specifieke rechtsgronden die gelden voor de accijnzen afzonderlijk. Eerst worden 
daar op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven kenmerken en eigenschappen van de 
accijnzen de rechtsgronden in het algemeen beschreven en vervolgens specifiek per 
accijns of cluster van accijnzen. Hoofdstuk 3 toont de politieke besluitvorming met 
betrekking tot de accijnzen, laat zien in hoeverre accijnzen volgens de wetgever 
sturend moeten zijn om water- en energiezuinigheid, minder roken en minder 
drinken te bevorderen, geeft daarvan analyses en beoogt ook een beeld te geven van 

 
5.  Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 875 lk. 
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de werking van de accijnzen, dat wil zeggen de gevolgen van de heffing van een 
accijns ten opzichte van de rechtsgronden ervan. 

Het onderzoek in de hoofdstukken 2 en 3 is afgebakend tot de accijnzen die vanaf 
1805 deel uitmaken of deel hebben uitgemaakt van het vanaf dat jaar bestaande 
landelijke belastingstelsel. Het onderzoek omvat de periode van 1805 tot en met 2007 
als onderdeel van 200 jaar accijnsheffing op landelijk niveau en is naast relevante 
andere bronnen uitgevoerd op basis van de parlementaire geschiedenis met de 
Handelingen der Staten-Generaal van 1813 tot en met december 2006 als belangrijk-
ste gegevensbron. Met het oog op het onderzoek naar de rechtsgronden van de 
accijnzen, wordt aan het eind van dit hoofdstuk gedefinieerd wat onder het begrip 
rechtsgrond moet worden verstaan. 

In hoofdstuk 4 wordt getoetst in hoeverre de rechtsgronden die in hoofdstuk 2 zijn 
afgeleid uit 200 jaar ontwikkelingsgang van de Nederlandse accijnzen, zijn terug te 
vinden in het Europese accijnsregime. Dit gebeurt aan de hand van vijf uit het 
onderzoek van hoofdstukken 2 en 3 afgeleide criteria. Voorts wordt aan de hand van 
die rechtsgronden getoetst in hoeverre het Europese accijnsregime beantwoordt aan 
het ideaalbeeld van de interne markt. 

In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de uitkomsten van de toetsing van het 
Europese accijnsregime aan het ideaalbeeld van de interne markt de werking van het 
neutraliteitsbeginsel met betrekking tot de interne markt onderzocht. De interne 
markt behoort immers te werken als de binnenlandse markt van een willekeurige 
lidstaat. In dat kader komt ook de het fiscale regime voor goederen van de WTO/GATT-
overeenkomsten aan de orde. De lidstaten van de EU en de EU zelve zijn elk als WTO-
verdragsluitende partij aan de WTO/GATT-overeenkomsten gebonden. De Gemeen-
schap heeft vanaf het tijdstip van haar oprichting van ieder van de lidstaten de uit de 
WTO/GATT-overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen overgenomen6. De wil om 
de WTO/GATT-verplichtingen te eerbiedigen hebben de lidstaten neergelegd in het 
EEG-verdrag. Die wil is expliciet uitgesproken bij de aanbieding van het EEG-verdrag 
aan de WTO-verdragsluitende partijen7. Voorts komen aan de orde het bestedingen-
beïnvloedende en opbrengstgenererende vermogen van de Europese accijnzen. Met de 
uitkomsten daarvan wordt de toetsing van het Europese accijnsregime aan de vijf 
criteria voltooid en volgen enkele wenken om het Europese accijnsregime binnen 
redelijke tijd in overeenstemming met de interne markt te brengen. Verder worden 
enkele praktische nieuwe toepassingen van accijnzen gepresenteerd. Vanuit het 
veroorzakersbeginsel worden met aanloop vanuit hoofdstuk 4 de houttax, de sojatax, 
de obesitax en pigouviaanse gedaanten voor de alcoholaccijns en de tabaksaccijns 
voorgesteld. Vanuit de beginselen van neutraliteit en doelmatigheid van belastingen 
wordt een blauwdruk gepresenteerd van de European Payments Tax (EPT), een 

 
6.   HvJ EG 16 maart 1983, nrs. 267/81 t/m 269/81, Italiaanse administratie der staatsfinanciën vs. 

Societa Petrolifera Italiana Spa (SPI) en Spa Michelin Italiana (SAMI) (Gevolgen van de consolidatie 
van rechten in het kader van de GATT), Jur. 1983, blz. 801-833, r.o. 17. 

7.   Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 12 december 1972, nrs. 21/72 t/m 24/72, International Fruit Company NV 
en anderen vs. Productschap voor Groenten en Fruit (verzoek om een prejudiciële beslissing, inge-
diend door het CBB), Jur. 1972, blz. 1219. 



Begrip rechtsgrond 1.3 

5 

vlaktax: accijnsheffing van financiële diensten in vier varianten, waarmee de 
a-neutrale werking van de BTW-vrijstelling voor financiële diensten kan worden 
geneutraliseerd, eigen middelen voor de EU-begroting kunnen worden gegenereerd, 
de zware administratievelastendruk van de loon-, winst- en andere inkomens-
belastingen en de aan het loon gerelateerde premieheffing voor de sociale zekerheid 
uit de Europese samenleving kan worden geëlimineerd door afschaffing van die 
belastingen waardoor de directe belasting- en premiedruk op arbeid en ondernemen 
uiteindelijk geheel verdwijnt ter bevordering van werkgelegenheid en ondernemer-
schap. 

In hoofdstuk 6 wordt het onderzoek afgesloten met een samenvatting en con-
clusies. 

1.3 Begrip rechtsgrond 

‘Ik geloof dat ik, zonder iemand te kwetsen, zonder eenige onbillijkheid, kan beweren, 
dat geldmaken het hoofddoel was, en dat men in de physiologische werking der 
belastingen op het ligchaam en leven der maatschappij weinig doordrong’8 

 
MR. J.R. THORBECKE, 

lid van de Tweede Kamer, 20 december 1853 
 

REUGEBRINK (1978) verstaat onder rechtsgrond ‘de motieven, welke een belasting-
heffing aanvaardbaar maken’, een, zoals hij zelf ook schrijft, nogal vage aanduiding, 
‘waarmee men bij de meeste belastingen niet zo ver komt’9. Maar er moeten, aldus 
REUGEBRINK, bijzondere omstandigheden aanwezig zijn waarom bepaalde goederen en 
diensten aan een accijns worden onderworpen10. 

Een brede definitie hanteert de Commissie ter bestudering van de accijnzen van de 
Vereniging voor Belastingwetenschap (1981). Volgens deze Commissie worden onder 
rechtsgronden: ‘steeds de motieven verstaan die naar de thans levende opvattingen 
het bestaan van een belasting ondersteunen’11. In haar rapportage heeft de Commissie 
accijnzen gewerkt met de definitie: ‘de motieven die op dit moment gebruikt worden 
om de verschillende onderdelen van het belastingrecht te ondersteunen’12 om een 
systematische rubricering van onderzochte heffingen mogelijk te maken13. 

Volgens VAN DEN BERGE (1949), staatssecretaris van Financiën van 1953 tot en met 
1956 en van 1959 tot en met 1965, is belastingheffing uiteindelijk een vraagstuk van 
rechtsfilosofische aard, ethiek, sociale ethiek en politiek14. VAN DER POEL (1928) acht 

 
8.  Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, blz. 518 lk. 
9.  J. Reugebrink, Aan de grens, Deventer 1978, blz. 82. 
10.  Idem, blz. 83. 
11.  De bijzondere belastingen op goederen, diensten en handelingen, Rapport van de Commissie ter 

bestudering van de accijnzen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, no. 155, 
Deventer 1981, § 1.3. 

12.  Idem, blz. 44. 
13.  Idem, blz. 82. 
14.  W.H. van den Berge, Beginselen van de belastingheffing, Alpen aan den Rijn 1949, blz. 14-15 en 121. 
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belastingheffing een middel, dat aan zekere vereisten moet voldoen waarvan 
rechtvaardigheid de belangrijkste is te achten15. Goede belastingheffing dient volgens 
HOFSTRA (1970) te voldoen aan de vereisten van rechtvaardigheid, rechtszekerheid en 
doelmatigheid. Onder het beginsel rechtvaardigheid rangschikt hij het profijtbeginsel, 
het draagkrachtbeginsel respectievelijk het oogmerk van herverdeling van inkomen 
ofwel het buitenkansbeginsel16. De Commissie gaat in haar rapportage (1981) uit van 
het politicologisch model en schetst het belastingrecht als uitkomst van politieke 
besluitvorming17. 

Wij zijn dit met VAN DEN BERGE, VAN DER POEL, HOFSTRA en de Commissie accijnzen, 
en ook met REUGEBRINK, dat met diens definitie weinig aan te vatten valt, zeer eens. De 
omstandigheid dat het belastingrecht via een politiek proces tot stand komt, betekent 
geenszins dat de besluiten zelden in overeenstemming zijn met het rechtsgevoel van 
een grote meerderheid en evenmin dat rechtsgronden geen normatieve waarde 
kunnen krijgen. De rechtsgrond van een belastingmaatregel wordt neergelegd in de 
belastingwet of in de toelichting bij die wet. De rechtvaardiging van die belasting-
maatregel is de rechtsgrondslag. Bij de rechtsgrondslag wordt gezocht naar een 
juridische, normatieve rechtvaardiging om van de burger en passanten belasting te 
mogen heffen18. Iedere soevereine staat heeft de bevoegdheid belastingen te heffen. 
Belastingheffing is ‘la source du pouvoir politique’. Zij raakt de kern van de 
betrekkingen tussen bestuur en burger en vergt daarom grote zorgvuldigheid. Een 
rechtvaardige belastingheffing is een condicio sine qua non van een samenleving. Een 
staat kenmerkt zich door soevereiniteit: ‘La souveraineté est la puissance perpétuelle 
et absolue d’une république’. Dat de staat de soevereiniteit heeft, wil zeggen dat hij 
ambtenaren benoemt en ontslaat, oorlog verklaart en vrede sluit, belastingen heft, 
wetten geeft, munt slaat en rechters aanstelt. De staat kan aan anderen opdragen dit 
te doen, maar zulke opdrachten zijn tijdelijk en kunnen steeds worden teruggenomen, 
want de soevereiniteit is ‘perpétuelle’, dat wil zeggen onvervreemdbaar. Slechts het 
volkenrecht stelt grenzen aan de bevoegdheid van de soevereine staat rechtsmacht 
(jurisdictie) uit te oefenen. Voor de bevoegdheid om belasting te heffen is bepalend 
het antwoord op de vraag of er een persoonlijke of zakelijke band is tussen de 
soevereine staat en degenen van wie belasting wordt geheven. Persoonlijke banden 
kunnen van formele aard zijn, zoals het staatsburgerschap van de soevereine staat 
(nationaliteitsbeginsel). Meestal zullen zij echter een inhoudelijk karakter hebben, 
zoals het ingezetenschap, het duurzaam verblijven op het grondgebied van een 
soevereine staat (woonplaatsbeginsel). Zakelijke banden hebben betrekking op het 

 
15.   J. van der Poel, De plaats der invoerrechten en accijnzen in het Nederlandsch belastingstelsel, 

Purmerend 1928, blz. 19. 
16.  H.J. Hofstra, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, Deventer 1970, blz. 128. 
17.  De bijzondere belastingen op goederen, diensten en handelingen, Rapport van de Commissie ter 

bestudering van de accijnzen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, no. 155, 
Deventer 1981, blz. 45. 

18.  Vgl. P. den Boer, Discussiebijdrage, in: J.H. Christiaanse, Deelnemingsvrijstelling en holdings, Belas-
tingconsulentendag 1975, Deventer 1975, blz. 25. P. den Boer, Discussienota inzake de zogenaamde 
economische dubbele heffing, WFR 1970/5017, blz. 1026. P. den Boer, Boekbespreking D. Juch, De 
deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting diss. 1974, WPNR (1975) 5304, blz. 294. 
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object van belastingheffing. De oorsprong of ligging van een object in een soevereine 
staat legitimeert belastingheffing door die staat. Indien zowel persoonlijke als 
zakelijke banden afwezig zijn, komt belastingheffing in strijd met het volkenrecht. 

Belastingheffing en samenleving zijn elkaars condiciones sine qua non. De een kan 
niet zonder de ander: ‘Eene goede politiek is onmogelijk zonder goede financiën’19, 
aldus PIERSON, en volgens HOFSTRA is een ordelijke samenleving zonder belasting-
heffing niet mogelijk20, terwijl belastingheffing alleen kan plaatsvinden bij de gratie 
van ordening en structuur in samen leven, door de belasting wordt onze beschaving in 
stand gehouden21. Belastingheffing is in hoge mate afhankelijk van maatschappelijke 
verhoudingen en staatkundige opvattingen. Zij raakt aan de kern van de financiële 
betrekkingen tussen bestuur en burger en vergt daarom grote zorgvuldigheid. 
PIETER DE LA COURT (1662), adviseur van raadpensionaris JOHAN DE WITT, formuleert 
deze doctrine aldus: ‘ ‘t Is alle menschen kennelik, dat de Staat sonder veele onkosten 
niet kan bestaan; en daarom wil een ygelik wel dat er eenige Imposten werden 
opgesteld, soo nogtans, dat se weinig bezwaarlik zijn’22. 

Belastingen zijn een onverbrekelijk onderdeel van het maatschappelijk leven. Als 
zodanig bepalen de ontwikkelingen in de maatschappelijke inzichten het ontstaan van 
een bepaalde belasting, de vormgeving ervan, zowel van het stelsel van heffing als van 
de tariefstructuur, en het niveau van de tarieven. Rechtsgronden kunnen evenals 
belastingbeginselen gaandeweg veranderingen ondergaan. Rechtsgrond en tarief-
stelling van de accijnzen moeten worden bezien in het licht van een verantwoorde, 
rechtvaardige verdeling van lasten. Het is een algemeen aanvaarde opvatting dat die 
verdeling niet alleen behoeft te worden bewerkstelligd door middel van draag-
krachtbelastingen zoals de inkomstenbelasting. De algemene verbruiksbelasting, de 
omzetbelasting, en bijzondere verbruiksbelastingen, zoals de accijnzen, kunnen 
daartoe mede dienen. Volgens het Tweede-Kamerlid VAN ALPHEN (1822) is het: ‘De 
allereerste pligt van het Gouvernement en der vertegenwoordigers van de natie (…), 
om voor zijn eigen behoud te waken en te zorgen. Indien wij de opregte begeerte 
koesteren, om immer mede te werken ter vestiging van eenen magtigen, vrijen en 
onafhankelijken Staat, is onze behoefte een hecht stelsel van financiën, voor ons land 
ingerigt en voldoende voor het werkelijke benoodigde, – behoeven wij, in het 
Koningrijk der Nederlanden, gewisse inkomsten, aanzienlijke opbrengsten en 
belastingen, welke onafhankelijk zijn van de groote wisselvalligheid der gebeurte-
nissen’23. HOFSTRA (1946) meent: ‘In de tegenwoordige maatschappij staat nl. de 
belastingheffing niet meer op zich zelf. Wij zullen de rechtvaardigheid van de 
belastingheffing moeten zien in het geheel van de Overheidsmaatregelen, die worden 
genomen’24, en moeten wij volgens HOFSTRA (1949) ‘de belastingheffing stellen in 

 
19.  Handelingen II 1892-1893, 19 mei 1893, blz. 1175. 
20.  H.J. Hofstra en C. van Raad, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, Deventer 1992, blz. 1. 
21.  Dorknoper, ambtenaar eerste klasse in: Marten Toonder’s ‘Heer Bommel en de zwelbast’ (3236).  
22.  Pieter de la Court, Politieke discoursen, 1662. Handelingen II 1853-1854, 16 december 1853, 

blz. 465-466. 
23.  Handelingen II 1821-1822, 17 juli 1822, blz. 388 lk. 
24.  Handelingen II 1946-1947, 13 november 1946, blz. 250 lk. 
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dienst van het gehele Nederlandse volk’25. Eerder schrijft de econoom TAUSSIG (1936) 
over rechtvaardigheid en belastingheffing: ‘The question of justice in taxation is at 
least ostensibly kept in mind in most discussions. A consciousness of it underlies the 
trains of reasoning, favouring strict proportion, which have just been stated – both 
that which affirms the distribution of wealth to be now just, and therefore rightly to 
be left undisturbed by taxation, and that which simply would keep taxation 
disentangled from questions of social reform. Both of these opinions have the merit of 
facing squarely a truth which many writers on this much debated topic have failed to 
face; namely, that the question of equity in taxation cannot be discussed independent-
ly of the equity of the whole existing social order’26. 

Van oudsher hebben zich binnen leefgemeenschappen algemene gevoelens en 
opvattingen gevormd over de wijze waarop de inwoners vonden zich binnen de 
feitelijke verhoudingen jegens elkaar in de leefgemeenschap hadden te gedragen. 
Sommige van die gevoelens en opvattingen klommen op tot toonaangevende, binnen 
de leefgemeenschap algemeen geaccepteerde, en voor een ieder in mindere of meer-
dere mate dwingende leefregels. Vele hiervan zijn uitgegroeid tot de hoogste van 
binnenuit de gemeenschap komende waarden van het menselijk bestaan omtrent 
wezen, bestaan, gedrag en handelen jegens elkaar en de medemens27, ontleend aan de 
in de historie en in de culturele traditie van de leefgemeenschap gegeven werkelijk-
heid. Hun ontstaan en hiërarchie zijn kwesties van levensbeschouwing, levens-
wijsheden, filosofie, psychologie, sociologie en staatkundige overtuiging, en, gelijk 
politieke processen waarin deze worden afgewogen, dikwijls niet rationeel of 
wetenschappelijk verklaarbaar of beredeneerbaar. Interessant zou zijn te weten hoe 
die gemeenschappelijke rechtsovertuiging wordt gevormd. Waarschijnlijk ontdekken 
wij dan, naast de filosofieën, psychologieën, sociologieën die in de rapportage van de 
Commissie accijnzen worden gesignaleerd, ook een aantal zuiver intuïtieve, niet-
meetbare factoren. Het komt overigens ook de bewindslieden (1969) voor, dat de 
vraag of een rechtsgrond diepgefundeerd is, nimmer in abstracto kan worden 
beantwoord. Immers, een bepaalde belasting vindt nimmer zijn fundatie in zichzelf, 
maar is steeds in de eerste plaats een middel dat een bijdrage vormt in de 
voorzieningen ten behoeve van de gemeenschap. Een beslissing of in bepaalde 
gevallen al dan niet belasting wordt geheven, kan slechts het resultaat zijn van 
afweging van alle van belang zijnde factoren en uiteindelijk van het kiezen van 
bepaalde prioriteiten28. De politieke machtsverhoudingen vormen een formele 
legitimatie voor het geschieden van recht. De materiële legitimatie vereist een 
werkelijk gemeenschappelijke rechtsovertuiging. Bij belastingwetgeving moet de 
rechtsgrond voor de heffing helder en zonder de schijn van willekeur zijn29. 

 
25.  Handelingen II 1948-1949, 16 maart 1949, blz. 1339 rk. 
26.  F.W. Taussig, Principles of Economics, New York 1936, Volume II, blz. 509 (genoemd in: Handelin-

gen II 1946-1947, 1 april 1947, blz. 1439-1440. 
27.  D. Brüll, Grondwet, grondrechten en grondbeginselen, WFR 1981/1157. 
28.  Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 7, blz. 2 lk. 
29.  Vgl. Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 5, blz. 12. 
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De rechtsgrondendefinitie van de Commissie accijnzen is naar onze opvatting te 
ruim. De politieke besluitvorming is immers afhankelijk van de politieke krachts-
verhoudingen, waaruit op dat moment de wetgever gevormd, en zodoende kan geen 
sprake zijn van ‘de thans levende opvattingen’. Daarom moet om te beginnen het 
woordje ‘de’ uit de rechtsgrondendefinitie van de Commissie accijnzen worden 
geschrapt. De rechtsgrondendefinitie wordt daarmee meer realistisch en tegelijkertijd 
meer concreet, maar een handzame definitie is het daarmee nog niet. Zoals gezegd, 
vormt de besluitvorming van de wetgever in de actuele politieke machtsverhoudingen 
de legitimatie voor het geschieden van recht. Hiermee komen wij tot slot tot de 
definitie van het begrip rechtsgrond: De rechtsgrond van een belastingmaatregel is het 
door de wetgever aan die maatregel ten grondslag gelegde motief waarvan de essentie 
door die wetgever voor die maatregel gerechtvaardigd wordt geacht. 

Ten slotte wordt uit de uitkomsten van het onderzoek ook een conclusie getrokken 
over de werking van een belastingmaatregel, dat wil zeggen over de verwachte en de 
zich geopenbaarde effecten van die maatregel ten opzichte van de rechtsgrond 
daarvan.  
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HOOFDSTUK 2 

2 Wat zijn accijnzen? 

2.1 Inleiding 

 ‘Het wordt dan ook een ware kunst om bij de accijnsen ambtenaar te zijn.’1 
I.J.A. GOGEL, 

oud-minister van Financiën, 1820 
 

Zoals in het inleidende hoofdstuk 1 is aangegeven volgt nu in dit hoofdstuk 2 het 
onderzoek naar de kenmerken en typerende eigenschappen van de accijnzen. Daarbij 
is het onvermijdelijk, dat daarbij, vooruitlopend op het onderzoek in hoofdstuk 3, al 
rechtsgronden aan de orde komen. Wat onder rechtsgronden moet worden verstaan is 
in het inleidende hoofdstuk 1 gedefinieerd. Op basis van de bevindingen in dit 
hoofdstuk definiëren wij aan het einde daarvan wat een accijns is. 

 

2.2 Rechtskarakter 

 ‘Accijnzen spelen dus niet alleen een rol vanwege de financieringsbehoefte, maar ook 
vanwege andere beleidsoverwegingen. Men moet daar echter geen overdreven 
verwachtingen over koesteren. Regulerende heffingen op dit terrein zouden alleen 
effectief zijn bij zeer hoge tarieven.’2 

 
DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 

staatssecretaris van Financiën, 21 februari 1991 
 

Accijnzen zijn belastingen met een verleden. Accijnsheffing is een van de oudste 
vormen van belastingheffing. Accijnzen worden geheven vanaf het bestaan van 
geschreven bronnen en zeer waarschijnlijk al ver daarvoor3. Bij het ontbreken van 

 
1.  I.J.A. Gogel, Memoriën en correspondentiën betrekkelijk den Staat van 's Rijks Geldmiddelen in den 

jare 1820, Amsterdam 1844, blz. 61. 
2.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3098. 
3.  Zie over de eerdere geschiedenis van de accijnzen bijvoorbeeld: F.H.M. Grapperhaus, Bescherming 

beroving belasting, Deventer 2002. C.Ch. Hulst jr., Over Verteringsbelastingen, diss., Amsterdam 
1932. J. van der Poel, Over accijnzen, Haarlem 1927. 
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registraties met persoonlijke gegevens die het mogelijk maken inkomens en 
vermogens met belastingheffing te treffen, ligt het voor de hand om belastingen te 
heffen van voor een ieder zichtbare opbrengsten van het land, meegevoerde handels-
goederen of diensten van op een vaste plaats gevestigde ondernemers. Wat accijnzen 
zijn, is dan ook in hoge mate historisch bepaald en niet in ieder land hetzelfde4. 

Op 12 juli 1805 wordt het ‘Plan van algemeene belastingen’ bij Staats-Besluit 
bekrachtigd. Met dit ‘Plan van algemeene belastingen’, naar de ontwerper ervan ook 
genoemd het ‘systhema-GOGEL’, ofwel het eerste belastingstelsel, worden op het 
grondgebied dat thans het Koninkrijk der Nederlanden omvat voor het eerst op 
centraal niveau belastingen geheven. GOGEL’s systhema ligt vast bij missive van 20 Juni 
1805, n°. 17/3, van den Raadpensionaris aan Hun Hoog Mogenden, Vertegenwoordi-
gende het Bataafsche Gemeenebest. Het ‘plan van algemeene belastingen’, dat in die 
missive wordt voorgedragen, wordt door Hun Hoog Mogenden op 10 juli 1805 
goedgekeurd, en zoals gezegd, twee dagen daarna bekrachtigd. Het vervangt 
gewestelijke belastingen, uit het tijdperk van de Republiek der Vereenigde Neder-
landen, door een aaneensluitend geheel van algemene landsbelastingen, een ver-
vanging waartoe sedert het jaar 1796 herhaaldelijk vruchteloze pogingen waren 
gedaan5. 

De Staatsregeling 1798 vestigt voor het eerst een eenheidsstaat in de Nederlanden. 
Vanaf dat moment kan de moderne staat in Nederland worden waargenomen. Artikel 
200 van de Staatsregeling 1798 bepaalt dat er voortaan één nationale schatkist is en 
dat alle belastingopbrengsten nationale inkomsten zijn6. Ingevolge artikel 201 van de 
Staatsregeling 1798 zijn de schulden ‘van wege der onderscheiden provinciën, de drie 
kwartieren van Gelderland, het Landschap Drenthe en Bataafsch Braband’ voortaan 
nationale schulden. Op basis van deze bepalingen komt in 1805 een voor die tijd 
bruikbaar systeem tot stand, ontworpen door ISAAC JAN ALEXANDER GOGEL (1765-1821), 
de agent van Financiën (lees: minister van Financiën) onder raadpensionaris (lees: 
president) RUTGER JAN SCHIMMELPENNINCK (1761-1825), van de Bataafse Republiek. 
GOGEL brengt met zijn belastingregeling voor het eerst systeem aan in de belasting-
heffing, dat daardoor met recht een belastingstelsel mag heten. Het draagkracht-
beginsel is er uitdrukkelijk in vertegenwoordigd, al kan dat beginsel in die tijd zoals 
GOGEL zelf ook aangeeft maar zeer beperkt tot gelding komen7. Het systhema-GOGEL 
kent zeven belastingcategorieën8. Een van die categorieën wordt gevormd door de 

 
4.  Zo ook: S. Cnossen, Excise systems, diss., Baltimore 1977, blz. 7 onderaan. Hulst (1932), blz. 18. 
5.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, blz. 4 rk. 
6.  Artikel 200 Staatsregeling 1798. 
7.  Artikel 64 Staatsregeling 1798. 
8.  Deze zeven belastingbronnen van het belastingstelsel-Gogel zijn: (1) de personele belasting (gehe-

ven naar de grondslagen huurwaarde, meubelen, dienstboden, paarden en haardsteden), (2) de 
grondbelasting (de oude verponding, naar huurwaarde op te leggen op grond van registratie in het 
kadaster), (3) de in- en uitvoerrechten (de voormalige convooien en licenten), (4) de patentbelas-
ting (een ieder die zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefente, behoort te zijn voorzien van een pa-
tent of vergunning, dat/die hem tegen betaling wordt verleend), (5) de successiebelasting (met vrij-
lating van vererving in rechte lijn), (6) zegelrechten, en (7) accijnzen. 
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accijnzen. Tot deze categorie behoren acht accijnzen: de accijnzen van zout, zeep, turf, 
meel, bestiaal (het slachten van vee), bier, wijn en gedistilleerd. 

Eeuwenlang zijn de accijnzen eenvoudige, doelmatige opbrengstgenererende 
belastingen, gekenmerkt door praktische inzetbaarheid, en de afwezigheid een 
theorie, rechtsgrond en bestedingencorrigerend karakter. Typerend is de schets die 
het Amsterdamse Tweede-Kamerlid PROVÓ KLUIT (1851) geeft van de kenmerkende 
voordelen van de accijnzen, ‘die ik niet kan voorbijzien. (…) Zij hechten zich aan 
voorwerpen, van welker gebruik niemand zich kan onthouden; ieder, zonder 
onderscheid, brengt gedurig een klein offer, dat naauwelijks wordt waargenomen, en 
zelfs de vreemdeling in elke gemeente brengt zijnen cijns, voor het gebruik van 
onderhouden wegen, en het genot van verlichting op de straat. De dagelijksche 
vermenigvuldiging dier talrijke onmerkbare offers geeft een zigtbaar groot totaal’9. 

Accijnzen zijn algemene belastingmiddelen, hetgeen wil zeggen dat de opbrengsten 
van de accijnzen geen tevoren vaststaande bestemming hebben, maar rechtstreeks 
naar de algemene middelen vloeien10. Accijnzen zijn belangrijk, omdat zij een 
aanmerkelijke bijdrage leveren aan de belastinginkomsten11. Anno 2007 bedraagt de 
bijdrage van de accijnzen 14% (€ 19 miljard) aan de totale belastingontvangsten (€ 135 
miljard)12. 

2.2.1 Rechtskarakter en rechtsgevolgen 

Het rechtskarakter van een belasting wordt bepaald door de rechtsbeginselen die in de 
heffing ervan doorklinken en door de haar typerende eigenschappen, waaraan 
feitelijke en juridische gevolgen kunnen zijn verbonden. De benaming of techniek van 
een belasting bepaalt niet noodzakelijkerwijs het rechtskarakter, maar kan bij het 
duiden ervan wel een rol spelen13. Zo is de aanduiding accijns voor een belasting niet 
alleen een kwestie van benaming, maar bepaald ook van rechtskarakter: een indirect 
geheven bijzondere verbruiksbelasting. Het kenmerk dat de belasting indirect geheven 
wordt wil zeggen, dat de heffing plaatsvindt met behulp van derden, die de belasting 
verschuldigd worden en aan de fiscus voldoen, en die geacht worden de 
dientengevolge opgeroepen lasten via de prijzen van de belaste goederen en diensten 
af te wentelen op de verbruiker ervan. Het kenmerk dat de belasting een bijzondere 

 
9.  Handelingen II 1850-1851, 24 mei 1851, blz. 8821 rk. onderaan. 
10.  Handelingen I 1982-1983 blz. 480 mk. Zie ook: Kamerstukken II 1966-1967, 8836, nr. 5, blz. 4 lk. 

Kamerstukken II 1981-1982, 16 645, nr. 5. Handelingen II 1982-1983, 22 maart 1983, blz. 3199 lk. 
Handelingen II 1982-1983, 22 maart 1983, blz. 3220 lk. Handelingen I 1982-1983 blz. 480 mk. Han-
delingen I 1986-1987, 28 oktober 1986, blz. 72 mk. Kamerstukken II 1988-1989, 20 968, nr. 5, blz. 6. 
Kamerstukken II 1988-1989, 20 973, nr. 7, blz. 5 geheel bovenaan. Kamerstukken II 1988-1989, 
20 973, nr. 7, blz. 7. Kamerstukken II 1989-1990, 21 406, nr. 5, blz. 4. Handelingen II 1989-1990, 
7 december 1989, blz. 20-632 mk-rk. Handelingen II 1989-1990, 12 december 1989, blz. 21-716 rk. 
Kamerstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 8, blz. 4-5. Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-
5227 mk. 

11.  Cnossen (1977), blz. 23. 
12.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 200, nr. 1, bijlage 3, blz. 87. 
13.  Terra (1984), blz. 25. 
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verbruiksbelasting is wil zeggen, dat de heffing plaatsvindt ter zake van het verbruik 
van specifiek aangewezen goederen en diensten. 

De algemeen aanvaarde gevolgen van het verbruikskarakter van de accijnzen zijn 
de toepassing van het bestemmingslandbeginsel en het feit dat de accijnsdruk wordt 
verondersteld via de prijzen te worden afgewenteld op de uiteindelijke verbruiker en 
daarom de belasting niet geheven wordt als een directe productiebelasting. Een 
productiebelasting heeft een volledig ander rechtskarakter dan een verbruiksbelas-
ting. Een productiebelasting wordt op basis van het profijtbeginsel van producenten 
geheven als bijdrage in de kosten welke een overheid in het bijzonder voor het 
bedrijfsleven maakt. Bij een productiebelasting staat het bedrijf op de voorgrond, niet 
de aard van de vervaardigde goederen en diensten zoals bij de accijnzen. 

2.2.2 Eigenschappen en rechtsbeginselen 

De rechtsbeginselen die bij de accijnzen een kenmerkende rol spelen en de typerende 
eigenschappen van de accijnzen worden in dit hoofdstuk en in het erop volgende 
behandeld. Een aantal karakterbepalende eigenschappen van accijnzen, zoals het 
treffen van het verbruik van goederen en diensten via zowel consumptieve als 
productieve bestedingen, de eenmaligheid van de heffing, het met politieke 
prijsvorming aangestuurde bestedingensturende vermogen, de dreiging van het reëel 
in kracht achterlopen bij inflatie, het postulaat van de afwenteling van de accijnsdruk, 
de vermijdbaarheid en de vrijwilligheid van het betalen van accijnzen en de 
versluierde heffing van de accijnzen, zijn zo pregnant aanwezig, dat zij deel zijn gaan 
uitmaken van de rechtsgrondslagen van de accijnzen. 

De bij deze typerende eigenschappen behorende rechtsbeginselen zijn: 
(1) het legaliteitsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel voor de aanduiding ‘accijns’ 

van alle belastingen die deze typerende eigenschappen bezitten en derhalve eenzelfde 
economische werking hebben; 

(2) het internemarktbeginsel, waardoor de accijns verschuldigd is binnen de 
interne markt, overeenkomstig de wijze waarop de accijns wordt geheven op een 
binnenlandse markt van een lidstaat en ongeacht de lidstaat waar de goederen 
metterdaad worden verbruikt. De toepassing van het internemarktbeginsel is tot 
dusverre evenwel slechts gerealiseerd voor particulieren die accijnsgoederen voor 
eigen verbruik aankopen in andere lidstaten dan waar zij wonen. De accijns wordt 
geheven in de lidstaat van aankoop van de goederen en de accijnsopbrengst blijft bij 
het ontbreken van een communautaire schatkist in de schatkist van die lidstaat en 
wordt niet verrekend met de schatkist van de lidstaat van bestemming ofwel verbruik 
van de goederen; 

(3) het bestemmingslandbeginsel, op basis waarvan de accijnzen worden geheven 
door de lidstaat op het grondgebied waarvan het verbruik plaatsvindt en de 
opbrengsten ervan vloeien in de schatkist van die lidstaat. Voor de accijnzen geldt het 
bestemmingslandbeginsel; 

(4) het neutraliteitsbeginsel voor de juridisch en economisch neutrale uitwerking 
van de eenmalige verschuldigdheid van de heffing, voor de afwezigheid van fysieke 
controles aan de binnengrens, andere belemmeringen bij het overbrengen van 
accijnsgoederen en het verrichten van diensten ten aanzien van accijnsgoederen en 
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om te bewerkstelligen dat de accijnzen naar hun aard niet dienen tot bescherming van 
bepaalde bedrijven of goederen; 

(5) het beginsel van de minste pijn en het beginsel van de maximale realisatie 
waardoor de heffing van de accijnzen plaatsvindt van goederen en diensten, die als 
heffingsobjecten zorgvuldig op opbrengstgenererend en bestedingensturend 
vermogen zijn geselecteerd, via de prijzen van die goederen en diensten waarin zij 
verborgen zitten en dientengevolge zo veel mogelijk onzichtbaar en onmerkbaar 
worden geheven; 

(6) het welvaartsbeginsel, het doelmatigheidsbeginsel en het beginsel van de 
behoorlijke heffingsratio, waardoor de accijnzen naast de budgettaire ratio een 
maatschappelijk nevendoel hebben (dubbelratio) en bestedingensturend worden 
ingezet. Hierdoor kunnen accijnzen dienen als instrument voor het voeren van 
prijsbeleid en de heffing ervan worden vermeden door te kiezen voor meer schone, 
meer zuinige of meer gezonde alternatieven; 

(7) het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid (justitia distributiva), 
waardoor de accijnzen via afwenteling van de druk ervan op de uiteindelijke 
verbruiker bijdragen aan een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk; 

(8) het hoofdbeginsel ‘dat de voortbrengende kracht worde vrijgemaakt‘14 
(THORBECKE, 1854), ‘handelsvrijheid als Regeringsbeginsel’15, op grond waarvan 
belastingheffing met de minste verstoring voor de voortbrenging behoort plaats te 
vinden door de productiefactoren kapitaal, arbeid en grond slechts aan te spreken in 
de vruchten daarvan16, en – in overeenstemming met het welvaartsbeginsel – 
productieve bestedingen slechts te treffen in het belang van duurzame ontwikkeling 
en volksgezondheid.  

Selectiviteit in het belasten van goederen en diensten wordt gewoonlijk beschouwd 
als het meest opvallende kenmerk van accijnzen, waarmee zij zich van andere 
belastingen onderscheiden. Zij worden geheven vanwege hun vermogen onderscheid 
aan te brengen, hun bestedingensturende vermogen. In termen van resultaat worden 
de accijnzen gekarakteriseerd in termen van opbrengst en daarmee het bijdragen aan 
een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk. De eenmaligheid van de heffing 
onderscheidt de accijnzen van periodiek terugkerende gebruiksbelastingen. 

2.2.3 Betekenis en herkomst van het woord ‘accijns’ 

Het rechtskarakter van de accijnzen ligt ook verankerd in de oorsprong en de 
betekenis van het woord accijns17. Dit begrip heeft zo’n eeuwenoude gevestigde 
betekenis, dat dit bij het gebruik ervan vanzelf het beeld oproept van bijzondere 
belastingen van goederen of diensten. Het vroege Latijn en het Middellatijn herbergen 
de oorsprongen van accijns: assidere, accidere, excidere, axis, accensus, excensus en 
ad census dare. Als oriëntatiepunten zijn ook van belang de laatmiddeleeuwse Franse 

 
14.  Handelingen II 1854-1855, 20 december 1854, blz. 473 lk. 
15.  Handelingen II 1879-1880, 12 december 1879, blz. 554 lk. 
16.  Handelingen II 1874-1875, 24 november 1874, blz. 275-277. 
17.  Zie ook: G.D.L.M. Gilissen, Het begrip accijnzen, WFR 1977/697. 
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woorden acense, accense, adcense, accence, acence, acensement, acenser, acenseur, 
acensie, die alle worden gebruikt in pachtverhoudingen in de betekenis van de pacht of 
de pachtsom van landerijen en boerderijen die in pacht worden uitgegeven en ook een 
vergoeding vormen voor de door cultuurgrond voorgebrachte agrarische producten. 
Parallel daaraan kennen het Neolatijn en het middeleeuwse Latijn, de toenmalige 
bestuurderstaal: accensa, accisia en excisa18. 

Uit accisia met de oorspronkelijke betekenis: belastingheffing van de opbrengsten 
van landerijen, dus de heffing van land-, tuin- en wijnbouwproducten, is het middel-
eeuws Nederlandse ‘accijs’ ontstaan. Het Middelnederlands (1150-1550) bevat de 
varianten: assise, assijs, assijn, assijnse, assijse19, cis, cise, cys, cyse, excys, excyse, excysen, 
excijs, excijns, excise, exsijs, excyse, exzijs, exchijs, exchijns20. Tot het Oudnederlands (vóór 
1150) behoort assise en assijs21. Bronnen uit de nieuwe geschiedenis (1500-1800) 
tonen: acchyse, accijs, accyns, accyzen, aczyse, assijs, assyse, excijs, excijse, excyse, accijns 
en axcijns. De huidige schrijfwijze accijns komt voor het eerst voor in de tweede helft 
van de 16e eeuw.  

Volgens DU CANGE (1678) is de eerste betekenis van accisia: ‘Assis publicus, Pecunia 
publica, quae in Fiscum infertur apud Senatorem’, gemeenschapsgelden, openbare 
financiën, die ten overstaan van een lid van de senaat in de schatkist vloeien, en 
‘Pecunia, quae in vectigal penditur’, opbrengsten van de indirecte belastingen22. 
BESCHERELLE (1861) voert het huidige, zeer oude, Franse accise terug op accisia, hetwelk 
terugleidt naar accidere23. Het werkwoord accidere betekent24: afsnijden, aansnijden, 
deels omhakken, een deel eraf nemen, verminderen.  

De intitulé van de Accijnsrichtlijn in de Franse taalversie luidt: ‘Directive 92/12/CEE 
du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la 
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise’. Accisia is in de 12e-13e eeuw 
verfranst en heeft zich via de Nederlanden naar Duitsland en naar Engeland verbreid. 

DU CANGE legt ook een directe verbinding tussen accisia en accidere: ‘Tallia, census, a 
Tailler, accidere; quia de capitali summa acciditur, domino præstanda, unde et Accisia 
quibusdam dicitur; et gabella, quasi munusculum, a Gabe, donum’. Hij stelt accisia gelijk 
met assisia en assessio: ‘Accisia dicitur pro Assisia seu Assessio, tributi impositi taxatio et 

 
18.  M. de Vries en L.A. te Winkel, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 's-Gravenhage, Leiden, Bata-

via, Brussel, Gent, Kaapstad 1882, blz. 612. J.A.N. Knuttel en C.H.A. Kruyskamp, Woordenboek der 
Nederlandsche Taal, Supplement Eerste deel, 's-Gravenhage, Leiden 1956, blz. 315. E. Verwijs en J. 
Verdam, Middelnederlands Woordenboek, 's-Gravenhage 1889, blz. 478. Du Cange, Glossarium me-
diae et infimae latinitatis Domino Du Cange, Niort 1883, blz. 437-440. É. Littré, Dictionnaire de la 
langue Française, Paris en Londres 1873, blz. 30 lk. W.-H. Maigne d'Arnis, Lexicon manuale ad scrip-
tores mediae et infimae latinitatis, Recueil de mots de la basse latinité, Parijs, blz. 224-225. 

19.  Kiliaen, C., Etymologicum teutonicae linguae (ed. F. Claes s.j.). Mouton, Den Haag 1972. 
20.  J.A.N. Knuttel, Woordenboek der Nederlandsche Taal, Derde deel, derde stuk, 's-Gravenhage, Leiden, 

Batavia, Kaapstad 1920, blz. 4313. 
21.  A.C. Oudemans Sr., Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek, Arnhem 1870, 

blz. 252-253. 
22.  Idem, blz. 437-440. 
23.  M. Bescherelle aîné, Dictionnaire national ou dictionnaire universel de la langue française, Paris 

1861, blz. 42. 
24.  Stamtijden: accidere – accidi – accisus III. 
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peræquatio (= men zegt accisia in plaats van assisia ofwel assessio, het heffen en 
invorderen van directe en indirecte belastingen)’25. De herkomst van deze woorden 
omvat het vroegmiddeleeuws Neolatijnse ascensa, accensa, accensatio, accensatores en 
het werkwoord accensare. Accensare is geassimileerd uit adcensare, ascensare. Deze 
drie zijn synoniem voor het Middellatijnse locare; locare heeft (onder meer) de 
betekenis van verpachten, verhuren of aanbesteden van vectigalia, indirecte belastin-
gen. De rechtshandeling die wordt verricht is de adcensatio, ascensatio of ascensuatio: 
het ad Ascensam dare, ofwel de datio ad censum annuum, de locatio ad censum annuum, 
het jaarlijkse aanbesteden en in pacht uitgeven van indirecte belastingen. De 
tegenprestatie van de belastingpachter is de ascensiva, de præstatio annua ex 
Ascensatione persolvenda: de jaarlijks te betalen belastingpachtsom die de belasting-
pachter door middel van het stellen van zekerheid moest garanderen. De ascensivus, in 
het vroege Frans de censier, is degene die er voor zorgt dat de belasting metterdaad bij 
de ingezetenen wordt opgehaald: Qui ad censum tenet26. 

TACITUS (55-120) meldt in zijn Annales: ‘Igitur huc intendit: missis ad census 
Galliarum P. Vitellio et C. Antio, Silius et Anteius et Caecina fabricandae classi prae-
ponuntur. Mille naves sufficere visae properataeque: (…) insula Batavorum in quam 
convenirent praedicta, ob faciles adpulsus accipiendisque copiis et transmittendum ad 
bellum opportuna’27. 

In het Nederlands: Dus begon hij (= veldheer TIBERIUS) de navolgende maatregelen 
te nemen: nadat hij PUBLIUS VITELLIUS en GAIUS ANTIUS naar de Gallische gebieden had 
gestuurd om daar belastingen te heffen, belastte hij SILIUS, ANTEIUS en CAECINA met de 
bouw van een vloot. Duizend schepen leken voldoende te zijn. (…) Het eiland van de 
Batavieren werd als verzamelgebied bestemd vanwege de geschikte landings-, 
inschepings- en uitvalsmogelijkheden. 

TIBERIUS CLAUDIUS NERO, de latere keizer TIBERIUS (14-37), voert in opdracht van 
keizer AUGUSTUS (44 voor Christus – 14 na Christus) samen met zijn adoptiefzoon 
GERMANICUS IULIUS CAESAR (15 voor Christus – 19 na Christus) veldtochten uit tegen de 
volken in Germania, en onderwerpt het noorden van Germania (4 voor Christus), met 
de insula Batavorum, het eiland der Batavieren als uitvalsbasis. Deze insula Batavorum 
is het gebied dat thans Rotterdam-Rijnmond en de Betuwe omvat, en is destijds al zeer 
geschikt bevonden om de vleugels richting Midden-Europa uit te slaan. De Betuwelijn 
is een oude Romeinse vinding. TACITUS meldt dat deze militaire operatiën in Germania 
zijn gefinancierd door de Galliërs aan belastingen te onderwerpen (ad census dare). 

In het oorspronkelijke accisia en accijs zetelt geen ‘n’. De letter ‘n’ is van accijns en 
zijn vele woordvoorgangers deel gaan uitmaken doordat de ‘n’ van de verwante fiscale 
begrippen census (het Nederlandse cijns) en ad census dare (= aan belasting onder-
werpen) en de vele daarvan afgeleide woorden en woordsamenstellingen tezamen en 
dooreen met accisia en daarmee samenhangende woorden zijn gebruikt28. VERWIJS-
VERDAM (1889) menen dat ten onrechte een verbinding is gelegd met ‘cijns’ en de ‘n’ 

 
25.  Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort 1883, blz. 46 rk. en 435 lk. 
26.  Idem, blz. 417. 
27.  Publius Cornelius Tacitus, Ab excessu divi Augusti (Annales), II caput 6. 
28.  G.D.L.M. Gilissen, Het begrip accijnzen, WFR 1977/697. 
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ten onrechte een bestanddeel van accijns is geworden29. De woordvoorgangers van 
accijns waarin een ‘n’ voorkomt, hebben zonder uitzondering de betekenis van: aan 
directe belastingen (schattingen) onderwerpen in alle mogelijke betekenissen, het 
aanbesteden van indirecte belastingen en de pacht of de pachtsom van landerijen en 
boerderijen die in pacht worden uitgegeven of het verhuren daarvan. Deze beteke-
nissen die in de brede sfeer van handelingen rond de heffing van directe belastingen 
zijn komen te liggen, zijn ver afgeraakt van de oorspronkelijk betekenis van accisia, 
indirecte belastingheffing. Daardoor kan de oorsprong van accijns niet liggen in census 
of in ad census dare, en moet, gegeven de oorspronkelijke en huidige betekenis van 
accijns, de conclusie zijn, dat de oorsprong van het woord accijns ligt in het werk-
woord accidere, het nemen van een tevoren vastgesteld deel van een goed of dienst 
ten behoeve van de fiscus. Accijns is een deel van een geheel. Dat geheel is de 
heffingsgrondslag. Daarom is het onjuist te spreken van: de accijns op. Juist is te 
formuleren: de accijns van. 

2.2.4 Verbruikskarakter 

Een verbruiksbelasting wordt geheven ter zake van het verbruik van goederen en 
diensten. De BTW heet de algemene verbruiksbelasting te zijn, waarmee wordt beoogd 
het consumptief verbruik van alle goederen en diensten te treffen30. Accijnzen zijn 
bijzondere verbruiksbelastingen waarmee wordt beoogd het verbruik van bepaalde 
aangewezen goederen en diensten te treffen. Bij de heffing gaat het evenwel niet 
zozeer om het verbruik, dat een eenmalige gebeurtenis kan zijn, maar ook een 
langerlopend proces, als wel om de bestedingen die moeten worden gedaan tot dat 
verbruik te komen. 

Het aanknopingspunt voor de heffing is de besteding, waarbij de vraag of een goed 
of dienst ook metterdaad wordt verbruikt, terstond of geleidelijk, niet relevant is, zelfs 
niet als van verbruik wordt afgezien, of moet worden afgezien, omdat het goed 
vermist wordt of teloor is gegaan. Accijnzen zijn dus bestedingsbelastingen ongeacht 
het daadwerkelijk ge- of verbruik van goederen en diensten. 

De accijnzen worden via de prijzen goederen en diensten door middel van 
afwenteling gedragen door de verbruiker zodra deze zijn besteding verricht, nadat de 
accijns eerst is geheven van degene die uitslaat, invoert, voorhanden heeft, levert, 
onttrekt of van degene bij wie accijnsgoederen worden vermist of teloor zijn gegaan. 
De heffing vindt plaats ter zake van de uitslag, de invoer, de levering, de onttrekking, 
de aflevering, de vermissing of de teloorgang in de accijnsheffing betrokken. 

De BPM wordt geheven ter zake van de registratie van een personenauto, 
motorrijwiel of bestelauto in het kentekenregister. De voorwaarde van registratie, 

 
29.  E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlands Woordenboek, 's-Gravenhage 1889, blz. 478. 
30.  De BTW is geen algemene verbruiksbelasting omdat belangrijke sectoren, zoals de financiële, 

medische en onderwijssectoren daarvan zijn vrijgesteld. 
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sluit niet a priori uit dat een registratiebelasting ook een belasting ter zake van het 
verbruik kan zijn31. 

Accijnzen zijn indirecte verbruiksbelastingen. Het onderscheid tussen directe en 
indirecte belastingen ligt in de onderliggende bedoeling wie de belasting uiteindelijk 
behoort te dragen. Zoals gezegd, vindt de heffing van indirecte belastingen plaats door 
inschakeling van derden, die de belasting verschuldigd worden, verplicht zijn deze op 
aangifte aan de belastingautoriteit te voldoen, en worden verondersteld de dien-
tengevolge opgeroepen lasten via hun prijzen van de belaste goederen en diensten af 
te wentelen op de verbruiker ervan. Aan de juridische kwalificatie indirecte belasting is 
het rechtsgevolg te verbinden van het bestaan van de mogelijkheid de belasting door 
te berekenen, zelfs wanneer deze, economisch gezien – en zo men wil in strijd met de 
bedoeling van de wetgever – , niet volledig zou kunnen of mogen worden afgewen-
teld. Afwenteling mag niet worden verhinderd, maar behoort juist te worden 
bevorderd. Het indirecte karakter van de accijnzen vereist een concurrentieneutraal 
werkend afwentelingsproces32. 

Het bestemmingslandbeginsel waarvan, zoals gezegd, de toepassing het rechts-
gevolg is van het karakter van verbruiksbelasting, tolereert geen verschillen tussen te 
verbruiken goederen die in het land zelf zijn vervaardigd dan wel goederen die elders 
zijn geproduceerd. Steeds leidt het bestemmingslandbeginsel derhalve tot een 
compenserende heffing bij invoer om de accijnsdruk op ingevoerde goederen gelijk te 
maken aan de binnenlandse accijnsdruk op soortgelijke in het binnenlandse ge-
produceerde goederen. Als die compensatie uitblijft, dragen verbruikers van 
ingevoerde goederen geen accijns, terwijl verbruikers van soortgelijke in het binnen-
land geproduceerde goederen dat wel doen33. Hierbij wordt uitgegaan van de premisse 
dat de goederen van elders het buitenland belastingschoon hebben verlaten. Het nut 
van het bestemmingslandbeginsel is dat op alle goederen in de uiteindelijke ver-
bruiksfase dezelfde accijns drukt. Een nadeel is dat ter zake van buiten- en binnen-
grensoverschrijding altijd verrekening dient plaats te vinden. Het is de toepassing 
van het bestemmingslandbeginsel dat bij uitstek bepaalt of belastingen tot de 
indirecte belastingen gerekend kunnen worden. Voor de accijnzen bestaat hierover 
geen twijfel. 

2.2.5 Goederen en diensten 

Accijnzen worden geheven van goederen en diensten. In Nederland wordt thans één 
accijns van diensten geheven, de assurantiebelasting, en vanaf 1 juli 2008 een tweede, 
de vliegbelasting. De voormalige accijnzen van het gemaal (1805-1856) en van het 
geslacht (1805-1952) waren ook accijnzen van diensten. Deze laatste werden geheven 

 
31.  Zo ook A-G Stix-Hackl in haar conclusie van 4 maart 2004 voor HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-365/02, 

Marie Lindfors vs. Finse fiscale autoriteit (onderworpenheid aan autoverolaki (Finse motorrijtui-
genbelasting) bij overbrenging van verblijfplaats naar Finland), PB C 323 van 21 december 2002, 
r.o. 56. 

32.  Vgl. Terra (1984), blz. 30-31. 
33.  Vgl. Terra (1996), blz. 2. 
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ter zake van het malen van granen door de korenmolenaar, respectievelijk het 
slachten van vee. 

De Accijnsrichtlijn verschaft de lidstaten de mogelijkheid tot accijnsheffing van 
zowel goederen als diensten, met inbegrip van dienstverrichtingen in verband met 
accijnsproducten, op voorwaarde dat deze accijnzen niet het karakter van omzet-
belasting bezitten34. Voorbeelden van diensten in verband met accijnsgoederen zijn (1) 
de dienstverlening in het kader van het horecabedrijf die zodanig overheersend 
uitstijgt boven de handelingen die normaliter verband houden met de verkoop van 
dranken, dat geen sprake meer is van leveringen van goederen, maar van 
dienstverrichtingen, en (2) transportdiensten waarbij de brandstofaccijns is begrepen 
in de prijs van de transportdienst.  

2.2.6 Bestedingensturend en opbrengstgenererend vermogen 

De accijnzen worden gelegitimeerd door hun opbrengstgenererende en hun potentieel 
bestedingensturende ofwel gedragsbeïnvloedende vermogen35. Daarmee hebben zij 
niet alleen een budgettaire functie, maar veelal ook niet-fiscale doeleinden. Door het 
specifieke karakter van de accijnzen worden deze mede gebruikt ter beïnvloeding van 
de consumptie van bepaalde goederen, in verband met de volksgezondheid, de ener-
giepolitiek, het milieubeleid of de transportpolitiek36. Aan de keuze voor accijnsheffing 
of voor een ander fiscaal of niet-fiscaal instrument, gaat vooraf de afweging, of met de 
toepassing daarvan het gestelde doel met het optimum in gelijkheid en minimale 
marktaanpassing kan worden gerealiseerd. Zo worden accijnzen ingezet ter beheer-
sing van het verbruik van goederen die als onzedelijk, ongezond en onveilig worden 
beschouwd, zoals alcoholhoudende dranken en tabaksproducten37, en ter besparing 
van schaarse grondstoffen tezamen met bevordering van werkgelegenheid. Deze 
laatste doelstelling worden met de accijnzen van energieproducten en de wateraccijn-
zen nagestreefd38. Wanneer de fysieke accijnzen geen gelijke tred houden met de 

 
34.  Artikel 3 lid 2 (goederen) en artikel 3 lid 3 (diensten) Accijnsrichtlijn jo. artikel 401 BTW-richtlijn 

(tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn). 
35.  Zie bijvoorbeeld: Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3069 mk. en 53-3074 lk. 

Kamerstukken II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1073 rk. 
36.  Zie bijvoorbeeld: H.A. Kogels in de bundel Belastingbeschouwingen, Opstellen aangeboden aan Prof. 

Dr. J.H. Christiaanse, met betrekking tot de harmonisatie van indirecte belastingen in Europa, De-
venter 1989, blz. 304. 

37.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. Kamerstukken II 1902-1903, 98, nr. 5, blz. 5-6. 
Handelingen II 1903-1904, 16 december 1903, blz. 987-989. Kamerstukken II 1904-1905, 2. Hoofd-
stuk I, n°. 5, blz. 22 lk. Kamerstukken II 1912-1913, 39, nr. 1, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1912-1913, 
44, nr. 1, blz. 1 rk. Kamerstukken II 1920-1921, 345, nr. 5, blz. 5 lk. Handelingen II 1920-1921, 
23 december 1920, blz. 1299-1306. Handelingen II 1927-1928, 1 december 1927, blz. 757-759 en 
798-799. Handelingen II 1927-1928, 2 december 1927, blz. 810 lk. Kamerstukken II 1928-1929, 221, 
nr. 3, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1929-1930, 2. VIIB, nr. 8, blz. 14, Bijlage A. Handelingen II 1929-
1930, 7 november 1929, blz. 341. Kamerstukken II 1930-1931, 155, nr. 4, blz. 6 lk. Wet van 3 mei 
1924, Stb. 227. Wet van 29 januari 1931, Stb. 25. Cnossen (1977), blz. 8 en 69. 

38.  Cnossen (1977), blz. 9. Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 1. Kamerstukken II 1995-
1996, 24 250, nr. 13. Kamerstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 30. Kamerstukken II 1995-1996, 
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inflatie, gaan zij reëel, dat wil zeggen in kracht achterlopen, omdat de accijnsdruk dan 
afneemt39. Deze eigenschap brengt mee, dat het niet aanpassen van de accijnstarieven 
leidt tot het achterblijven van de opbrengsten bij het tempo van de algemene prijs-
stijging en het afnemen van het bestedingensturend vermogen evenals de betekenis 
van de accijnzen in het geheel van het belastingstelsel40. 

2.2.7 Eerste, gereedste, eenvoudigste en gelijkdragendste middel 

Van oudsher worden de accijnzen aangemerkt als ‘het eerste, gereedste, eenvoudigste, 
en gelijkdragendste middel’41. Accijnzen voldoen aan de vereisten van doelmatige 
belastingheffing: goedgekozen grondslagen, eenvoudig te identificeren, de verhandel-
de volumes omvangrijk, het aantal substituten beperkt, substantiële opbrengsten, 
goede uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, beperkte aantallen belastingplichtigen, 
lage perceptiekosten, maar niet: meetbare gedragseffecten. Zij beantwoorden daar-
mee aan het beginsel van de optimale realisatie. Het bestuur van de accijnzen is een-
voudiger en goedkoper dan dat van andere belastingen42. 

Degenen die de accijnzen dragen (dat wil zeggen: in hun portemonnee voelen), 
dragen geen administratieplichten, doen geen aangiften, vullen geen formulieren in en 
komen niet in de verleiding of gelegenheid een verkeerde teruggaaf te declareren. Er 
bestaat geen verplichting de accijns zichtbaar aan de afnemer te factureren, boeken-
onderzoeken bij de dragers zijn niet nodig en er kunnen geen achterstanden bij de 
heffing ontstaan. De belastingbetaler heeft een passieve rol. HOFSTRA-NIESSEN (2002) 
stelt vast, dat tariefsverhogingen van reeds bestaande accijnzen, op overwegingen van 
volksgezondheid (alcohol en tabak), dan wel energiebeleid of milieubescherming 
(energieproducten) de fiscus nauwelijks extra werk veroorzaken en gaan zelfs zover te 
stellen, dat gegeven de veelal eenvoudige heffingstechniek, tegen nieuwe accijnzen bij 
voorbaat geen bezwaar behoeft te worden gemaakt43! 

2.2.8 Dubbelratio 

De uitsluitende budgettaire functie van de accijnzen is successievelijk geheel overge-
nomen door de omzetbelasting. Heden ten dage heeft de omzetbelasting geen andere 

 
24 525, nrs. 1-2. Kamerstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 33. Kamerstukken II 1996-1997, 24 250 
nrs. 34-41. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 8. Kamerstukken II 1993-1994, 23 715, nr. 
11, blz. 1. Kamerstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 6, blz. 12. Reugebrink (1978), blz. 83-86 en 148-
149. 

39.  Handelingen II 1980-1981, 17 december 1980, blz. 2234 mk. 
40.  Zie onder meer: Cnossen (1977), blz. 14. 
41.  A. Kluit, Historie der Hollandsche Staatsregering tot het jaar 1795, deel IV, Amsterdam 1805, 

blz. 160. 
42.  Cnossen (2005), blz. 3. Cnossen (1977), blz. 1-2 en 119. Terra (1996), blz. 2. Hofstra (2002), blz. 86. 

Zie ook: Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 1, blz. 27. Anno 1991 bedragen de perceptiekosten 
van de accijnzen 0,65% van de opbrengsten tegen die van alle belasting tezamen 1,25%. Handelin-
gen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3065 rk. 

43.  Hofstra-Niessen (2002), blz. 86. 
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doelstelling dan het vergaren van middelen voor de schatkisten van de lidstaten en, bij 
admodiatie via het eigenmiddelenbesluit, voor de begroting van de Europese Commis-
sie (EC) zelf. Daarom benadrukt de EC in haar oorspronkelijke accijnsharmonisatie-
voorstellen (1972), dat de accijnzen als bijzondere verbruiksbelastingen niet louter 
een budgettaire functie mogen bezitten, maar een of meer specifieke, niet-budgettaire 
functies behoren te hebben44. Eerder schrijft TUK (1970), dat voor ieder afzonderlijk 
accijnsmiddel moet worden gezocht naar bijzondere, afwijkende factoren, welke zich 
bij goederen en diensten voordoen en welke een extra-heffing naast de omzetbelas-
ting gewenst maken, nu de rechtsgrond van het treffen van verteringen aan de accijn-
zen is komen te ontvallen doordat die is overgenomen door de omzetbelasting, de 
algemene verbruiksbelasting45. Voorbeelden daarvan zijn duurzame ontwikkeling, 
volksgezondheid en mobiliteitsbeperking. Voor een bijzondere verbruiksbelasting kan 
geen rechtvaardiging bestaan wanneer daaraan een specifieke ratio ontbreekt46. Dit 
beginsel van de behoorlijke heffingsratio ofwel de dubbelratio is voor communautaire 
accijnsgoederen vanaf 1992 vastgelegd in de Accijnsrichtlijn47. Sommigen menen dat 
accijnzen primair het gebruik van specifiek aangewezen goederen en diensten nood-
zakelijkerwijs moeten beperken en dat de opbrengst daarbij van secundair belang is48. 
Dat is niet het geval. TUK noch de EC stelt het vereiste, dat de specifieke (niet-
budgettaire) ratio dan meteen ook de primaire rechtsgrond moet zijn. Voor de accijn-
zen geldt evenzeer als voor de andere belastingen dat deze opbrengsten moeten gene-
reren. Daarom staat bij de accijnzen de opbrengstfunctie voorop. Bij enkele, zoals de 
tabaksaccijns en de wateraccijnzen, is de specifieke ratio (volksgezondheidsratio en 
waterbesparing), nevengeschikt aan de opbrengstfunctie. Aanvankelijk had de EB toen 
die nog een niet-communautaire accijns was uitdrukkelijk de primaire functie de 
energiezuinigheid te dienen. Hoewel deze functie nog hoogst actueel is, ligt thans de 
nadruk op de substantiële-opbrengstfunctie: de EB dient als financieringsinstrument 
ter verlaging van de lasten op arbeid en ondernemen; jarenlang hebben verhogingen 
van de EB gediend als compensatie ofwel financieringsmiddel om een lagere inkom-
stenbelasting mogelijk te maken. Kort na zijn aantreden toont staatssecretaris WIJN 
(2003) zich ogenschijnlijk nog wat onwennig op het gebied van het rechtskarakter van 
de accijnzen, maar doorziet de weerbarstigheid ervan blijkbaar heel goed: ‘Accijnzen 
zijn er om geld op te halen; ik wil nu niet wegglijden door het noemen van andere 
doeleinden’49. 

 
44.  COM(72) 225, PB C 43, 29 april 1972, blz. 23. Kamerstukken II 1971-1972, 11 938, nr. 3, blz. 14 lk. 

Handelingen II 1972, 2 november 1972, blz. 850 lk. 
45.  C.P. Tuk, De verbruiksbelastingen bij internationale samenwerking, WFR 1970/493. 
46.  Dit is het geval met de frisdrankenaccijns, waarvoor vanaf zijn instelling (1972) louter het budget-

taire motief geldt. 
47.  Artikel 3 lid 2 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezeker-

heidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 19. 
48.  Zie bijvoorbeeld: Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1073 rk. Handelingen II 1986-

1987, 7 september 1987, blz. 91-6 mk. en 91-53. 
49.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 035, 29 209 en 29 210, nr. 93, blz. 79. 
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2.2.9 Accijnsheffing van eerste levensbehoeften 

Een andere onwennigheid valt waar te nemen bij HOFSTRA-NIESSEN (2002). Aldaar 
wordt gesteld, dat het dienen van nevendoeleinden met accijnzen ‘al eeuwenlang 
geaccepteerd’ is en dat de accijnsheffing zich ‘van oudsher’ concentreert ‘op goederen 
waarvan de overheid het gebruik wil afremmen’50. Zoals verderop zal blijken is deze 
stelling wat al te grijs; zij zou wellicht juist zijn wanneer voor ‘eeuwenlang’ en ‘ouds-
her’ wordt gelezen: enkele decennia. Hoewel het ontmoedigen van onzedelijke, onge-
zonde, vervuilende en energieverspillende bestedingen thans onder de actuele Euro-
pese en nationale accijnswetgeving de norm is geworden, kan niet worden gezegd, dat 
de wetgevers in de 19e en voorgaande eeuwen met de accijnsheffing van eerste le-
vensbehoeften hebben beoogd het gebruik van levensmiddelen te ontmoedigen. Inte-
gendeel. Lange tijd waren eerste levensbehoeften om louter budgettaire redenen be-
last, omdat de heffing ervan – in de woorden van Staatsraad en Directeur-Generaal der 
Indirecte Belastingen, MR. JEAN HENRI APPELIUS (1816) – ‘onmerkbaar is voor het aan-
zienlijk gedeelte der bevolking, hetwelk zijn brood bij den bakker koopt’, de heffing 
gevolg geeft aan het beginsel dat een ieder zijn bijdrage aan de samenleving heeft te 
leveren, en zekere inkomsten voor de schatkist ‘het best te verwezenlijken zijn’, wan-
neer de wetgever (1822) ‘zijn keuze op voorwerpen bepale, welke door den aard der 
zaak of het algemeen volksgebruik bijna met behoefte gelijk staan’51. Deze begin 19e 
eeuwse waarheid gaat nog steeds op, maar ligt politiek gevoelig. 

THORBECKE (1853) beschouwt de kosten van levensonderhoud als productieve be-
stedingen, die niet mogen worden belast. Daarom worden de accijnzen die drukken op 
brood en vlees geleidelijk afgeschaft met als ratio niet menslievendheid, maar bevor-
dering van de arbeidsproductiviteit: ‘Druk den arbeider, dwing hem zich met het 
meest onmisbare te vergenoegen, en gij zult zijn ijver, den lust om zijn toestand te 
verbeteren, uitdooven. Stel hem daarentegen tot genietingen boven zijne volstrekte 
behoefte in staat, en gij zult zijne kracht verhogen, zijne vlijt verdubbelen, en den 
grond leggen tot algemeene beschaving en zedelijke ontwikkeling der maatschappij’52. 
‘De belasting drukt op het kapitaal en niet enkel met het bedrag, dat in de schatkist 
vloeit, maar met meer nog, met al hetgeen waarmede de accijnsheffing den prijs der 
waar verhoogt. Hoe men het keere of wende, Mijnheer de Voorzitter, (en hoe redenen 
kunnen worden gekeerd of gewend, daarvan hebben wij al menig verrassend voor-
beeld in deze discussien gezien) – de arbeider zal altijd worden getroffen, omdat het 
productief kapitaal, en daarmede de voortbrenging, wordt aangetast. Alle beperking 
der voortbrenging is ten nadeele van den arbeider. Voor hem worden derhalve de 
middelen om tot eenige welvaart te geraken, om zijn toestand te verbeteren, om zich 
te ontwikkelen, om aan zijne kinderen eene goede opvoeding te geven, besnoeid’53. 

 
50.  Hofstra (2002), blz. 88 en 223. 
51.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116-118. Handelingen II 1821-1822, 18 juli 1822, 

blz. 417.  
52.  Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, blz. 518 rk. 
53.  Handelingen II 1854-1855, 9 juni 1855, blz. 876 lk. 
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Met ‘kapitaal’ en ‘productief kapitaal’ doelt THORBECKE niet op de werkgevers, maar op 
de arbeidskracht van de werknemers. 

2.2.10 Rechtskarakter en het ontbreken van een accijnsdefinitie  

Concluderend is het rechtskarakter van accijnzen indirecte belastingheffing, kunstma-
tige prijsvorming, waarmee wordt beoogd ongeacht herkomst het binnenlands ver-
bruik te treffen van selectief aangewezen goederen en diensten met de bedoeling 
daarmee zowel substantiële opbrengsten te vergaren alsmede de bestedingen aan die 
goederen en diensten kunstmatig te sturen54. Ondanks de eeuwenlange ontwikke-
lingsgang van de accijnzen is nergens in de Accijnsrichtlijn, de Wet op de accijns (Wa), 
de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm), de Wet op de verbruiksbelastingen 
van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten (Wet AVD), de Wet op de 
belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM), de Wet op belasting 
van rechtsverkeer (Wet BR) of in oudere of oude nationale wetgeving, zoals het Plan 
van algemeene belastingen55 van ISAAC JAN ALEXANDER GOGEL van 12 juli 1805, dat het 
eerste landelijke belastingstelsel bevat, de Stelselwet 182156 of de Algemeene Wet 
182257 een definitie te vinden van wat onder accijnzen moet worden verstaan en 
waaruit zo mogelijk het rechtskarakter kan worden afgeleid. In EG-verband bestaat 
evenmin een algemeen aanvaarde accijnsdefinitie58. ‘De wetgeving duidt in hare re-
dactie sommige belastingen aan als accijnzen, maar op het hoe en waarom geeft zij 
nimmer een rechtstreeksch antwoord’, aldus HULST (1932)59. Mutatis mutandis is ook 
nergens een bepaling te vinden die er toe zou kunnen leiden aan te nemen, dat zonder 
deze benaming een belasting geen accijns kan zijn. Ondanks het feit dat accijnzen met 
en zonder de aanduiding accijns in diverse gedaanten worden geheven, is het niet de 
benaming, noch de vorm (de wijze van heffing), maar het rechtskarakter dat bepaalt of 
er sprake is van een accijns. 

 
54.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 25. 
55.  Missive van 20 juni 1805, n°. 17/3, van den Raadpensionaris aan Hun Hoog Mogenden, 

Vertegenwoordigende het Bataafsche Gemeenebest. Het ‘plan van algemeene belastingen’, dat in 
die missive wordt voorgedragen, wordt door Hun Hoog Mogenden op 10 juli 1805 goedgekeurd, 
en twee dagen daarna op 12 juli 1805 bij Staats-Besluit bekrachtigd. Het vervangt gewestelijke 
belastingen, uit het tijdperk van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, door een aan-
eensluitend geheel van algemene landsbelastingen, een vervanging waartoe sedert het jaar 1796 
herhaaldelijk vruchteloze pogingen waren gedaan. Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, 
blz. 4 rk. Terra (1984), blz. 26. 

56.  Wet van 12 juli 1821, Stb. 1821, 9. 
57.  Wet van 26 augustus 1822, Stb. 1822, 38. 
58.  Conclusie A-G Fennelly van 12 november 1998 voor HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens 

Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, 
overweging 18. 

59.  Hulst (1932), blz. 17. 
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2.3 Zakelijke belastingen 

‘Daar komt bij, dat ook de vreemdeling, hij die het land slechts doortrekt, door deze 
middelen niet onaanzienlijk aan de inkomsten van de schatkist bijdraagt.’60 

 
MR. E.C.U. VAN DOORN, 

minister van Financiën, 12 december 1853  
 

Aan accijnzen zijn goederen en diensten onderworpen, niet personen61. Daarmee zijn 
accijnzen zakelijke belastingen. De zakelijke belasting treft de eigenaar, de bezitter, de 
gebruiker, de genieter of de verkrijger van het belaste object, ongeacht wie, waar of 
wat hij is. Het onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke belastingen is scherp en 
principieel. De persoonlijke belasting treft alleen de ingezetene, in sommige gevallen 
ook de elders wonende burger van een land. De persoonlijke belasting houdt, waar 
mogelijk, rekening met persoonlijke omstandigheden, zoals gegoedheid, draagkracht, 
inkomen, gezondheid, gezinsgrootte, studerende kinderen, bezittingen en schulden. 
De zakelijke belasting doet dat niet: ‘Ieder kent het groote verschil tusschen persoon-
lijke en zakelijke belasting. Eene persoonlijke belasting moet rekening houden met de 
gegoedheid met ingezetenschap, met schulden; eene zakelijke doet dit niet’, aldus 
minister PIERSON (1891)62. Zakelijke belastingen houden geen rekening met inkomen 
en gezinssamenstelling en zijn veelal degressief63. Volgens de Wet van ENGEL is het 
deel van de uitgaven aan voeding en andere eerste levensbehoeften van een gezin 
groter naarmate het minder welstand geniet64. 

Zoals aldus minister VAN DOORN (1853) in het citaat waar deze paragraaf mee aan-
vangt zegt, zal ook de tijdelijk in den lande vertoevende vreemdeling door de heffing 
van zakelijke belastingen automatisch en niet onaanzienlijk aan ‘s lands belastingop-
brengsten bijdragen65. Bij zijn ontwerp voor de gemeentewet stelt THORBECKE (1851) 
voor de gemeentelijke accijnzen sterk te beperken. Aan de vooravond van die beper-
king betoogt het Tweede-Kamerlid PROVÓ KLUIT (1851), groot voorstander van ge-
meentelijke accijnzen: ‘Elk vreemdeling en tijdelijk verblijver brengt zijn penningske 
ten offer, en dit getal is in groote steden niet gering’. PROVÓ KLUIT acht de accijnzen 
zeker niet ondragelijk: ‘Ik geloof het niet met het oog op de toenemende bevolking. 
Vooral de hoofdstad is het toevlugtsoord. De vreemdeling en provinciaal laat zich niet 
afschrikken door dien vermeenden druk der belastingen, en hij weet daar zijn brood te 
verdienen. Hij geniet er meer welvaart dan elders, waar de accijnsen minder zijn of 

 
60.  Handelingen II 1853-1854, 12 december 1853, blz. 411 rk. 
61.  Aldus Hof ’s-Gravenhage 25 februari 1972, kenbaar uit: HR 7 februari 1973, nr. 16.885, BNB 

1973/69. H.J.W. Klein Wassink, Gemeente-accijns niet langer taboe?, WFR 1973/353. 
62.  Handelingen II 1891-1892, 27 november 1891, blz. 243 rk. 
63.  Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 22 rk. 
64.  Hulst (1932), blz. 103. 
65.  Zie ook: Hofstra (1992), blz. 33-34, 271, 280 en 287. Kamerstukken II 1854-1855, XXIX, nr. 7, 

blz. 324 rk. 
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niet bestaan. Zoudt ge nog meerder verligting schenken, het getal der binnen- en bui-
tenlandsche emigranten zou er nog grooter worden’66. 

De specifieke of fysieke maatstaf van de zakelijke belasting impliceert dat de per-
soon van de belastingplichtige er voor de belastingschuld niet toe doet. Met de invoe-
ring van een zakelijke belasting is altijd voorzichtigheid geboden. Heeft zo’n belasting 
lang bestaan, dan heeft zich veel daarnaar geschikt; nieuw ingevoerd brengt zij altijd 
stoornis teweeg, aldus minister PIERSON (1891)67. 

Uitzonderingsposities voor bepaalde bedrijfstakken sporen niet met het karakter 
van zakelijke belastingen en verbruiksbelastingen. Het karakter van een verbruiksbe-
lasting is, dat de uiteindelijk de eindverbruiker de belasting draagt68. Een tegemoet-
koming aan een bedrijfstak schept slechts precedenten voor andere bedrijfstakken69. 
Het bedrijfsleven is betrokken bij de uitvoering van de accijnswetgeving; de omvang 
van het tarief is een zaak van de regering70. Ondanks het bestaan van de interne markt 
bestaan vanwege de minimumharmonisatie tussen de lidstaten van de Gemeenschap 
nog altijd forse accijnstariefsverschillen. 

Deze inbreuk op de interne neutraliteit van de interne markt kan wel degelijk con-
currentieverstoringen teweeg brengen. 

2.4 Indirecte belastingen 

‘Bij de belastingschuldigen, die hun belastingbiljet ontvingen, en daaruit konden zien 
wat zij te betalen hadden, heb ik echter nooit kunnen ontdekken, dat zij zoo verheugd 
waren wanneer zij dat nu precies wisten.’71 

 
MR. S. DE VRIES CZN, 

minister van Financiën, 10 maart 1921 
 

Het EG-verdrag (‘de accijnzen en de overige indirecte belastingen’) en de Accijnsricht-
lijn (‘accijnzen en andere indirecte belastingen’) rangschikken de accijnzen onder de 
indirecte belastingen72. Accijnzen zijn dus indirecte belastingen; ‘accijnzen zijn weten-
schappelijk gesproken niets anders dan indirecte belastingen’, aldus het Tweede-
Kamerlid DOMELA NIEUWENHUIS (1888) in een financieel debat73. Indirecte belastingen 
worden door de belastingplichtige verschuldigd en op aangifte voldaan, maar de las-
ten ervan idealiter afgewenteld op degene die de belaste objecten verbruikt, zodat de 

 
66.  Handelingen II 1850-1851, 24 mei 1851, blz. 8822 rk. onderaan. 
67.  Kamerstukken II 1891-1892, 125, nr. 7, blz. 48 rk. 
68.  Zie ook: Kamerstukken II 1965-1966, 8304, nr. 3, blz. 2 lk. 
69.  Vgl. Kamerstukken II 1980-1981, 16 500, nr. 5, blz. 10. 
70.  Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 5, blz. 4. Diverse malen is met de tariefstelling rekening 

gehouden met ‘de moeilijke positie van de handel, in het bijzonder de detailhandel’. Kamerstuk-
ken II 1965-1966, 8305, nr. 3, blz. 1. ‘Wetstechnisch is het zeer wel mogelijk om voor bepaalde be-
drijfstakken een uitzondering te maken’. Kamerstukken II 1965-1966, 8302, nr. 5, blz. 2 lk. 

71.  Handelingen II 1920-1921, 10 maart 1921, blz. 1777 rk. 
72.  Artikel 92, artikel 93 en artikel 132 lid 2 EG. Artikel 1 Accijnsrichtlijn. 
73.  Handelingen II 1888-1889, 5 december 1888, blz. 799 rk. 
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uiteindelijke verbruiker de accijns draagt. ‘Sommige belastingvormen zijn er’ volgens 
VAN DEN DRIES (1921) ‘op gericht de belasting te innen van geheel andere personen dan 
van degenen, die men verwacht, dat de belasting zullen dragen’74. 

Het dragen van de accijns houdt in het ondervinden van zijn druk. Bij indirecte be-
lastingen schakelt de wetgever steeds een derde in om de belastingopbrengst binnen 
te halen, treffend door HULST (1932) aldus verwoord: ‘Wil de wetgever personen tref-
fen, die bepaalde goederen of diensten koopen, dan zal de betaling der belasting bij-
voorbeeld van den verkooper kunnen worden geëischt, in de verwachting, dat hij die 
belasting in den verkoopprijs zal berekenen’75. Volgens HULST heeft de wetgever, die in 
het verbruik van bepaalde goederen en diensten een heffingsobject ziet, bemerkt dat 
het veelal onmogelijk is het verbruik rechtstreeks binnen de afzonderlijke huishou-
dingen te treffen, zodat hij zich – behoudens in de gevallen van verbruik van zelf 
voortgebrachte goederen en diensten – om het gestelde doel van belastingheffing te 
bereiken, moet richten op de aan het belaste verbruik voorafgaande schakels in de 
bedrijfskolom. De betaling aan de fiscus van de verschuldigde accijns, te vorderen in 
een eerder stadium dan in dat waarin het uiteindelijke verbruik geschiedt, vergt de 
minste inspanning76. Degene die de accijns verschuldigd is en betaalt, loopt de kans 
dat hij deze ook zal dragen77, wanneer de door de wetgever beoogde afwenteling niet 
volledig lukt. Een deel van de druk blijft dan voor rekening van de belastingschuldige 
(excessive burden) en is de accijns in zoverre gedeformeerd in een directe zakelijke 
bedrijfsbelasting. 

Door de mogelijkheden van brede spreiding van belastingdruk ziet APPELIUS (1816) 
grote opbrengstvoordelen in de heffing van indirecte belastingen boven die van direc-
te belastingen: ‘Het is deze consideratie, Edel Mogende Heeren, welke het meest voor 
de invoering der Indirecte Belastingen pleit, en tevens het karakteristiek onderscheid 
tusschen dezelve en de directe contributien daarstelt’78. Deze eigenschap doet de rege-
ring bij drie achtereenvolgende algemene belastingherzieningen (1815-1821) beslui-
ten de belastingdruk breed te spreiden via accijnzen van eerste levensbehoeften. In 
1961 wordt de dekking van het begrotingstekort, dat het aflopen van de Marshallhulp 
heeft doen ontstaan, breed gespreid over de verbruikers van minerale oliën via de 
nieuwe algemene oliebelasting (1962), later aangeduid als: de accijnzen van minerale 
oliën (1963), een grondslagverbreding van de uit 1931 daterende benzineaccijns met 
andere minerale oliën79. Het grote voordeel van indirecte belastingen is ‘altijd geoor-
deeld daarin te bestaan, dat het op positieve voorwerpen, niet op berekeningen geves-

 
74.  N.C.M.A. van den Dries, Praeadvies over de vraag: Hoe kan op basis van algemeene voor het geheele 

belastingrecht geldende begrippen en beginselen meerdere eenvoud in dit recht worden bevor-
derd? 's-Gravenhage 1921, blz. 30. 

75.  Hulst (1932), blz. 2. 
76.  Zie ook: Hulst (1932), blz. 13 en 21. 
77.  Zie: P.W.A. Cort van der Linden, Leerboek der Financiën, ’s Gravenhage 1887, blz. 169. 
78.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. De directe belastingen komen ten laste van de 

belastingplichtige zelf en worden volgens Appelius niet afgewenteld: ‘deze laatsten worden of door 
den eigenaar of den inwoner, voor zijne bijzondere rekening betaald, zonder dat hij dezelve op 
eenen anderen kunne overbrengen’. 

79.  Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 11, blz. 3 lk. 
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tigd is, en daardoor willekeur vermeden wordt’80. Vooropgesteld dat de afwenteling op 
de consument wordt bevorderd en slaagt, is het karakter van een indirecte verbruiks-
belasting niet anders dan dat van een directe belasting op het verbruik. De heffing 
vindt echter niet achteraf op aangifte plaats, maar in beginsel op het tijdstip waarop 
het goed in kwestie overgaat van de productie- of distributiesfeer naar de verbruiks-
sfeer. Dit doet aan het karakter van de verbruiksbelasting niet af. Het is immers de 
bedoeling om het verbruik door middel van de besteding te treffen. De wijze waarop 
verbruikt wordt, is voor de heffing van de accijns niet relevant. Binnen de indirecte 
belastingen kan ook een onderscheid worden gemaakt naar de werkingssfeer. De 
omzetbelasting drukt op de uiteindelijke particuliere consumptie vanwege het sys-
teem van aftrek van voorbelasting. De accijnzen daarentegen zijn in deze zin niet 
selectief te noemen; zij zien op het verbruik door in beginsel zowel particulieren als 
bedrijven door zowel consumptieve als productieve bestedingen te treffen81. 

2.5 Substantiële opbrengst 

‘Accijnzen zijn er om geld op te halen; ik wil nu niet wegglijden door het noemen van 
andere doeleinden.’82 

 
MR. DRS. J.G. WIJN, 

staatssecretaris van Financiën, 10 november 2003 
 

Accijnzen zijn er inderdaad om geld op te halen en wel in substantiële en toereikende 
hoeveelheden. Minister VAN TETS VAN GOUDRIAAN (1833) legt uit, dat ‘over het alge-
meen de noodzakelijkheid wordt beseft, dat, wil men de accijns bestendigen, dezelve 
alsdan ook eene billijke opbrengst aan de schatkist moet geven’83. ‘Eene wet van ac-
cijnsen moet productief zijn voor de schatkist, om te kunnen regtvaardigen de strenge 
surveillance, die gehouden moet worden over den handel, de fabrikaadje van het be-
laste voorwerp, over de geheele beweging er van, over in- en uitvoer, grooten en klei-
nen of tusschenhandel’84. De heffingsobjecten van de accijnzen worden zorgvuldig op 
opbrengstgenererend vermogen geselecteerd: ‘ik moet constateren dat in het alge-
meen accijnzen worden geheven van produkten met een geringe prijselasticiteit. Ik 
veronderstel dat dat fiscaal niet toevallig is’ aldus staatssecretaris VAN AMELSVOORT 
(1991)85. Bij accijnzen die gedrag moeten reguleren behoren volgens VAN AMELSVOORT 
(1991) andere typen grondslagen dan die van opbrengstgenererende accijnzen86. Een 
belasting die onvoldoende opbrengst voor de schatkist genereert, is volgens 

 
80.  Handelingen II 1817-1818, 10 maart 1818, blz. 306 lk.  
81.  Vgl. Kamerstukken II 1981, 17 047, nr. 2 blz. 7-8. 
82.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 035, 29 209 en 29 210, nr. 93, blz. 79. 
83.  Kamerstukken II 1832-1833, IX, nr. 5, blz. 483 lk. 
84.  Handelingen II 1833-1834, 19 december 1833, blz. 104 lk. 
85.  Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5251 lk. 
86.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3101. 
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VAN ALPHEN (1833) geen accijns87. De accijnzen verschaffen de samenleving volgens de 
hoogleraar staatshuishoudkunde CORT VAN DER LINDEN (1887) een variabele opbrengst, 
welke stijgt met de vermeerdering van de welvaart ‘dus ten tijde, dat ook de behoef-
ten der schatkist in den regel toenemen’88, maar juist ook in tijden van neergang, 
spanning en crisis minder opbrengen89. 

Gedurende de periode van 200 jaar accijnsheffing vanaf 1805 is de primaire rechts-
grond van de accijnzen het vergaren van middelen in substantiële hoeveelheden voor 
de schatkist. Hierop bestaan drie uitzonderingen. De suikeraccijns heeft vrijwel gedu-
rende zijn gehele bestaan in de 19e eeuw tot 1902 de functie de suikerexport te onder-
steunen, als gevolg waarvan de netto-opbrengst marginaal is90. Voor de gedistil-
leerdaccijns is in de jaren 1921 tot en met 1926 het volksgezondheidsargument even 
de primaire rechtsgrond en de budgettaire functie de secundaire91. Voor de EB, inge-
voerd vanaf 1996, geldt aanvankelijk het gebruik als instrument voor ecologische 
politiek als primaire rechtsgrond met energiebesparing als hoofddoel92. De EB draagt 

 
87.  Handelingen II 1833-1834, 19 december 1833, blz. 104. Van Alphen debatteert hier over de suiker-

accijns. De suikeraccijns accijns heeft anno 1833 naast de budgettaire functie ook een steunfunctie 
aan de suikerindustrie. De accijns zit zo in elkaar dat hij bij uitvoer bovenop de gebruikelijke resti-
tutie bij uitvoer van geraffineerde suiker een uitvoersubsidie aan suikerexporteurs verschaft. 
W.M.G. Visser, De Europese harmonisatie van de suikeraccijns, Tribuut aan Europa, Jubileumbundel 
van de 50-jarige Federatie van Belastingadviseurs, Amersfoort 2004, blz. 467-487. Zo ook het 
Tweede-Kamerlid De Bruyn Kops in: Handelingen II 1885-1886, 17 december 1885, blz. 836 rk. 

88.  P.W.A. Cort van der Linden, Leerboek der Financiën; de theorie der belastingen, 's-Gravenhage 
1887, blz. 448. 

89.  Hulst (1932), blz. 79. 
90.  W.M.G. Visser, De Europese harmonisatie van de suikeraccijns, Tribuut aan Europa, Jubileumbundel 

van de 50-jarige Federatie van Belastingadviseurs, Amersfoort 2004, blz. 467-487. 
91.  Kamerstukken II 1902-1903, 98, nr. 5, blz. 5-6. Handelingen II 1903-1904, 16 december 1903, 

blz. 987-989. Kamerstukken II 1904-1905, 2. Hoofdstuk I, n°. 5, blz. 22 lk. Kamerstukken II 1912-
1913, 39, nr. 1, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1912-1913, 44, nr. 1, blz. 1 rk. Kamerstukken II 1920-1921, 
345, nr. 5, blz. 5 lk. Handelingen II 1920-1921, 23 december 1920, blz. 1299-1306. Handelingen II 
1927-1928, 1 december 1927, blz. 757-759 en 798-799. Handelingen II 1927-1928, 2 december 
1927, blz. 810 lk. Kamerstukken II 1928-1929, 221, nr. 3, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1929-1930, 2. 
VII B, nr. 8, blz. 14, Bijlage A. Handelingen II 1929-1930, 7 november 1929, blz. 341. Kamer-
stukken II 1930-1931, 155, nr. 4, blz. 6 lk. Wet van 3 mei 1924, Stb. 227. Wet van 29 januari 1931, 
Stb. 25. 

92.  Enkele citaten (cursief auteur): ‘De brandstoffenbelasting is een algemene belasting op milieu-
grondslag waarbij de opbrengstfunctie voorop staat, terwijl het bij de regulerende energiebelasting 
juist primair om de reguleringsfunctie gaat’, Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 14, ‘De 
primaire reguleringsdoelstelling van de energiebelasting brengt namelijk mee dat deze (…)’, Ka-
merstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 15, ‘De primaire doelstelling van de belasting is het te-
rugdringen van het energieverbruik’, Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 22, ‘Aangezien 
de regering uitspreekt dat de primaire doelstelling van de belasting het terugdringen van het ener-
gieverbruik is, zijn (…)’, Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 5, blz. 15, ‘Anders dan de reeds be-
staande belastingen op milieugrondslag heeft deze belasting niet het creëren van een nieuwe in-
komstenbron, maar energiebesparing als hoofddoel. Het is dus op deze doelstelling dat het wets-
voorstel primair moet worden beoordeeld’, Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 5, blz. 19, ‘Om-
dat regulering toch het primaire doel van dit wetsvoorstel is, zal hier ook een duidelijk effect zicht-
baar moeten zijn’, Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 5, blz. 19, ‘Verbruikers met een meer dan 
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dan ook vanaf dat moment de benaming ‘regulerende energiebelasting’. Later, ter 
gelegenheid van de belastingherziening 2001, raakt deze rechtsgrond op de tweede 
plaats. Internationale concurrentie oefent druk uit op belastingen op mobiele grond-
slagen, met name kapitaal. Er blijkt dan behoefte aan een ‘robuuste’ opbrengstenbron 
om de tarieven van de als gevolg van die mobiliteit van arbeid en kapitaal eroderende 
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te kunnen verlagen. Sedertdien dient 
de EB met de opbrengstratio als financieringsinstrument voor de verlaging van de 
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting in het belang van werkgelegenheid 
en bedrijvigheid93. Veelzeggend is dat met ingang van 1 januari 2004 tevens het predi-
caat ‘regulerende’ uit de benaming is verdwenen. 

2.6 Uiterste inzetbaarheid 

‘In de Grondwet mag geen belemmering zijn om, zoo noodig, zelfs de alleronaange-
naamste belasting op te leggen, want de uitgaven voor het behoud van den Staat moe-
ten altijd worden gedekt.’94 

 
MR. DR. J. HEEMSKERK AZN., 

minister van Binnenlandse Zaken, 12 mei 1887 
 

Naast de eigenschap op eenvoudige wijze een substantiële en toereikende opbrengst 
voor de schatkist te kunnen genereren, zijn andere eigenschappen flexibiliteit met 
betrekking tot de behoeften van de schatkist en stabiliteit met betrekking tot econo-
mische ontwikkelingen95. Accijnzen zijn gemakkelijk beschikbare bronnen van over-
heidsinkomsten96 en ook de middelen van belastingheffing, waarmee zo nodig tot het 
uiterste kan worden gegaan om de begroting sluitend te krijgen97, volgens HULST 
(1932) soms wel wat al te gemakkelijk98. 

 
gemiddeld energieverbruik gaan er per saldo op achteruit en worden aldus extra geprikkeld om 
meer aan energiebesparing te doen. Dit effect is in lijn met de primaire doelstelling van de regule-
rende energiebelasting’, Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 6, blz. 26, ‘In het wetsvoorstel is 
aangegeven, dat de primaire invalshoek van dit wetsvoorstel is het invoeren van een (financiële) 
prikkel tot energiebesparing en een versterking van het beleid uit de Vervolgnota Energiebe-
sparing en het NMP2’, Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 6, blz. 27, ‘Zoals in de memorie van 
toelichting (blz. 2) is aangegeven, is het primaire doel van de regulerende energiebelasting het leve-
ren van een bijdrage aan het terugdringen van de Nederlandse CO2-emissie’, Kamerstukken II 1994-
1995, 24 250, nr. 6, blz. 39. 

93.  Zie onder meer: Kamerstukken II 2002-2003, 28 600 IXB, nr. 2, blz. 20. Kamerstukken II 2003-2004, 
29 200 XIII, nr. 3, blz. 47. 

94.  Handelingen II 1886-1887, 12 mei 1887, blz. 1662 rk. 
95.  Cnossen (1977), blz. 3 en 27-28. 
96.  Cnossen (2005), preface en blz. 3. 
97.  Minister Heemskerk van Binnenlandse Zaken: ‘In de Grondwet mag geen belemmering zijn om, zoo 

noodig, zelfs de alleronaangenaamste belasting op te leggen, want de uitgaven voor het behoud van 
den Staat moeten altijd worden gedekt (...) in tijden van nood moeten accijnzen kunnen worden 
geheven’ in: Handelingen II 1886-1887, 12 mei 1887, blz. 1662 en blz. 1665 lk. Zo ook precies 100 
jaar later het Tweede-Kamerlid SCHUTTE: ‘Ten slotte nog een opmerking over de accijns. Natuurlijk, 
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Waar de directe belastingen niet meer werken omdat zij te hoog zijn opgedreven, 
werken de accijnzen99. De sterke stijging van de uitgaven in tijden van crisis en andere 
buitengewone omstandigheden noodzaakt ertoe om de zakelijke belastingen uit te 
bouwen100. Hierdoor lijkt het accijnsbeleid verbrokkeld, gefragmenteerd en weinig 
samenhangend, maar is dat met toepassing van het uitgangspunt dat met accijnzen tot 
het uiterste kan worden gegaan niet. Met het oog hierop adviseert de Raad van State 
een solide motivering, wil niet de indruk worden gewekt dat al te gemakkelijk naar 
het middel van accijnsverhoging wordt gegrepen101. In hoofdstuk 3 zal blijken, dat het 
uitgangspunt tot het uiterste te gaan veelvuldig is toegepast.  

Veel accijnsverhogingen zijn overigens vaak van betrekkelijk marginale betekenis 
en in het algemeen meer ingegeven door de nood van de schatkist op dat moment dan 
door een behoorlijke analyse van de gewenste lastenverdeling. Maar in het licht van 
het uitgangspunt dat in tijden van nood met accijnsheffing tot het uiterste kan worden 
gegaan om de uitgaven voor het behoud van de staat te dekken, hoeft dat ook niet102. 
In buitengewone omstandigheden kan het geboden zijn genoegen te nemen met het 
in gewone tijden ontoereikende motief dat tegen een bepaalde grondslag ‘geen over-
wegende bezwaren kunnen worden ingebracht, indien deze in een matige accijnshef-
fing worden betrokken’ of dat ‘de bewindslieden geen andere maatregelen op het 
gebied van de belastingen zien waaraan minder bezwaren zijn verbonden’103. Bij een 
op orde zijnde inkomensverdeling kan, als de schatkist in moeilijkheden komt, ade-
quaat een toevlucht worden genomen tot de indirecte belastingen104. Accijnsheffing 
kan onverkort plaatsvinden, ‘mits men inderdaad belast verteringen, die de productie-
ve kracht van het volk niet verhoogen, mits men belast de weelde’105. 

 
het is de laatste mogelijkheid waaraan we zouden moeten denken. Ik heb ook niet voor niets in de 
laatste zin van mijn bijdrage iets daarover gezegd, maar ik sluit deze mogelijkheid geenszins uit. Als 
we echt in de problemen zitten, dan is niet elke accijnsverhoging slechter dan verdere bezuinigin-
gen.’ in: Handelingen II 1986-1987, 1 juli 1987, blz. 94-4823 mk. Zie ook: Hulst (1932), blz. 78. 

98.  Hulst (1932), blz. 79. 
99.  Handelingen II 1923-1924, 12 maart 1924, blz. 1168 lk. 
100.  Kamerstukken II 1915-1916, 204, nr. 7, § 4, blz. 57 rk. Handelingen II 1971-1972, 16 november 

1971, blz. 1073 rk. 
101.  Kamerstukken II 1980-1981, B, blz. 3. 
102.  De accijnzen zijn indirecte verbruiksbelastingen en de personele belasting is een directe verbruiks-

belasting. N.G. Pierson, in: De Gids 1881 III, blz. 7-8, 91. Handelingen II 1892-1893, 30 mei 1893, 
blz. 1246-1248. M.W.F. Treub, Ontwikkelingen en verband van de Rijks-, Provinciale en Gemeente-
belastingen, Leiden 1855, blz. 514-516. N.G. Pierson, in: De Gids 1881 II, blz. 28 e.v.; De Gids 1878 II, 
blz. 115 e.v.; De Gids 1884 IV, blz. 185-205. A.C.J. de Vrankrijker, Belastingen in Nederland 1848-
1893, Haarlem 1967, blz. 145. Kamerstukken II 1891-1892, 125, nr. 7, blz. 46 rk. Kamerstukken II 
1891-1892, 125, nr. 5, [in de Handelingen genummerd als, nr. 4], blz. 23-24. Kamerstukken II 1891-
1892, 125, nr. 7, blz. 46-48. Handelingen I 1891-1892, 28 januari 1892, blz. 175-176. W.M.G. Visser, 
De Europese harmonisatie van de suikeraccijns, Tribuut aan Europa, Jubileumbundel van de 50-
jarige Federatie van Belastingadviseurs, Amersfoort 2004, blz. 467-487. Kamerstukken II 1891-
1892, 128, nr. 6, blz. 5 lk. 

103.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 3, blz. 3 lk. Handelingen II 1971-1972, 
16 november 1971, blz. 1100 lk. 

104.  Handelingen II 1972, 1 november 1972, blz. 786 rk. 
105.  Handelingen II 1885-1886, 17 december 1885, blz. 836 rk. 
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2.7 Stabiele bronnen van accijnsheffing 

‘Bij de oprigting van het Koningrijk der Nederlanden werd er een belastingstelsel inge-
voerd, zóó vrijzinnig, dat het aan de schatkist te weinig opbragt. Daarom kwam men in 
1819 tot een ander stelsel, namelijk, om zware regten te heffen op alle inkomende goe-
deren, terwijl daaraan verbonden was eene zeer protectionistische rigting ten voordeele 
der fabrieken.’106 

 
JHR. MR. J. DE BOSCH KEMPER, 

lid van de Tweede Kamer, 24 november 1868 
 

Ongevoeligheid in economisch goede en minder goede omstandigheden is een vol-
gende essentiële eigenschap van accijnzen107. Accijnzen zijn stabiele opbrengstbron-
nen wanneer de grondslagen bestaan uit goederen en diensten die de burger zich 
algemeen en met regelmaat aanschaft en waarvan hij zich het gebruik niet spoedig 
ontzegt, ‘zonder dat de wetgever aan een anderen kant gevaar loopt voor de misreke-
ningen, welke van somptuaire belastingen onafscheidelijk zijn’108. De vraag welke 
objecten voor de accijnsheffing in aanmerking komen, is overwegend een vraagstuk 
van praktische belastingpolitiek. Van gewichtig belang is de aard van de belaste objec-
ten; ook voor de ‘Selbstbesteuerung‘ van de burger geldt ondanks de kenmerken van 
onmerkbare heffing en gewenning, dat deze binnen aanvaardbare proporties moet 
blijven. 

APPELIUS (1816) schrijft de accijnzen het voordeel toe van stabiliteit van op-
brengsten wanneer de lasten gelegd worden op goederen en diensten met een lage 
prijselasticiteit. Algemeenheid in het verbruik van een goed of dienst is geen criterium 
om accijnsheffing achterwege te laten. Waren die algemeen gebruikt worden, kunnen 
schadelijk zijn en het gebruik ervan ongewenst. Die waren vormen de beste belasting-
objecten: ‘Integendeel acht hij voorwerpen van algemeen gebruik, doch welker ge-
bruik niet noodig is, zooals gedistilleerd, tabak en ook bier, de aangewezen middelen 
om met een matig tarief – en waar het schadelijke zaken, als gedistilleerd betreft, zelfs 
met een hoog tarief – een flink bedrag voor de schatkist te verkrijgen, indien deze veel 
geld behoeft en andere bronnen van inkomsten reeds sterk worden aangesproken’109. 

Aan de kwalificatie van stabiele opbrengstbronnen is de conditie verbonden, dat de 
burger ‘zijne keuze op voorwerpen bepale, welke door den aard der zaak of het alge-
meen volksgebruik bijna met behoefte gelijk staan’110. Belastingen op goederen en 
diensten met een verhoudingsgewijs hoge prijselasticiteit, belastingen op weelde- en 
luxegoederen en -diensten (somptuaire belastingen) zijn als stabiele belastinggrond-
slag minder geschikt. Hoe lager de prijselasticiteit van de vraag naar bepaalde goede-
ren en diensten, hoe groter hun geschiktheid als belastingobject. Het ontbreken van 

 
106.  Handelingen II 1868-1869, 24 november 1868, blz. 291-293. 
107.  Cnossen (1977), blz. 3-4. 
108.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. 
109. Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 5, blz. 17 lk. 
110.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. 
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nabij gelegen substituten voor verslavende of grotendeels onvermijdbare goederen 
voor tabaksproducten, alcoholhoudende dranken en energieproduct duidt al op een 
inelastische vraag. Dit betekent dat de potentiële verstoring van economische beslis-
singen door de heffing van accijnzen relatief gering is. Als goederen onderling ver-
schillen in verbruik, kunnen de tarieven hoger zijn naarmate de vraag naar bepaalde 
goederen minder elastisch wordt. Volgens de RAMSEY-rule (1927) voor optimale ac-
cijnsheffing moeten goederen en diensten worden belast omgekeerd evenredig aan 
hun prijselasticiteiten van de vraag. Goederen en diensten met de laagste elasticiteit 
kunnen het zwaarst worden belast, omdat efficiencyverliezen als gevolg van accijns-
heffing afnemen naarmate de prijselasticiteit van de vraag naar de betreffende goede-
ren of diensten lager is. ‘The best taxes are those on goods for which the demand is 
hard elastic’, aldus LITTLE (1966)111.  

De afgenomen vraag als gevolg van prijsverhoging door accijnsheffing, drukt de af-
zet van de betreffende goederen en diensten112, zodat het, aldus BORDEWIJK (1930), 
‘praktisch en uit economisch oogpunt redelijk moet heten alleen zaken met accijns te 
belasten waarvan mag worden aangenomen, dat de belasting weinig vraag zal vernie-
tigen, dus artikelen met een taaie vraag’113, derhalve goederen en diensten met een 
minder elastische vraagcurve114. Accijnzen van dergelijke objecten treffen praktisch 
iedereen. Het tarief kan dan laag zijn en vrijwel onmerkbaar blijven, de druk is breed 
gespreid, de opbrengst van jaar tot jaar gelijkmatig en weinig afhankelijk van econo-
mische pieken en dalen. PIERSON (1885) heeft die kenmerken als volgt samengevat: 
‘Belastingen die door hare ruime opbrengst en vatbaarheid voor tijdelijke verhooging 
aan de fiscus uitnemende diensten bewijzen, die daarenboven de voortbrenging niet 
hinderen en het verkeer vrij laten, dus uit een algemeen sociaal oogpunt goedkeuring 
verdienen, moeten niet worden prijs gegeven, zodra het blijkt, dat zij niet in den vol-
len zin des woords belastingen zijn naar den welstand’115. 

De productvolumes waarmee de accijnzen van alcohol-, energie- en tabaksproduc-
ten zich moeien zijn omvangrijk. De vraag naar deze accijnsgoederen is inelastisch, 
zodat een prijsverhoging als gevolg van een accijnsverhoging een minder dan evenre-
dige afname van het volume veroorzaakt en de accijnsopbrengsten stabiel blijven. 
Bezien over de afgelopen periode van zo’n twintig jaar zijn de prijselasticiteiten van de 
vraag naar aardgas -0,17116, naar benzine: -0,3 (algemeen)117, -0,15 tot -0,28 (korte 

 
111.  I.M.D. Little, Direct versus Indirect Taxes, in: Readings in the Economics of Taxation, Londen 1966, 

blz. 123. Vgl. A.C. Harberger, Taxation, Resource Allocation and Welfare, in: The role of direct and 
indirect taxes in the federal reserve system. J. Reugebrink, Over accijnzen, Smeetsbundel, Deventer 
1967, blz. 284.  

112.  Een afgenomen consumptiemogelijkheid betekent voor de consument eveneens belastingdruk. 
113. H.W.C. Bordewijk, De theorie der belastingen en het Nederlandsche belastingwezen. Zwolle 1930, 

blz. 262. 
114.  Met als gevolg een afgenomen verbruik elders dan wel een afgenomen kapitaalvorming. 
115.  N.G. Pierson, in: De Gids 1881 III blz. 5. 
116.  Kamerstukken II 2001-2002, 21 501-14, nr. 52, blz. 22. 
117.  Kamerstukken II 1980-1981, 16 500 enz., nr. 7, blz. 3. Kamerstukken II 1981, 17 047, nr. 2 blz. 17. 

Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, nr. 5, blz. 2. 
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termijn) en -0,23 tot -1,05 (lange termijn)118, naar elektriciteit: -0,4119, naar energie: 
-0,3 (algemeen)120, -0,13 tot -0,26 (korte termijn) en -0,37 tot -0,46 (lange termijn)121, 
naar bier: -0,35122, naar wijn: -0,68, naar gedistilleerd: -0,98123, naar frisdranken: 
-0,25124, naar grondwater: -0,05 tot -0,30125, naar kerftabak (shag): -0,43126, naar siga-
retten: -0,4 (algemeen)127, -0,2128 (korte termijn) en -0,5 (lange termijn)129, naar water: 
-0,2130, en naar wegverkeerbrandstoffen: -0,3131. 

De opbrengsten zijn substantieel en stabiel132. Accijnzen kunnen, aldus minister 
BETZ (1861), in geen enkel belastingstelsel ontbreken: ‘Integendeel, sommige accijnsen 
zijn noodzakelijk, deels om het begrip van verscheidenheid van grondslagen, deels 
omdat enkele klassen der maatschappij alleen door accijnsen te treffen zijn, deels 
omdat sommige accijnsen, bijv. die op het gedistilleerd, in zich zelve wenschelijk 
zijn’133. Ter spreiding van lasten en het extra treffen van bepaalde meer draagkrachtige 
of profiterende groepen, dient een gemengd stelsel van diverse soorten belastingen. 
Verbruiksbelastingen vormen, aldus PIERSON (1881) ‘de hoeksteen van het beste stel-
sel’134 waarin, volgens het Tweede-Kamerlid BARON SLOET TOT OLDHUIS (1856), ‘de ac-
cijnsen niet kunnen gemist worden’, met uitzondering van die van eerste levensbe-
hoeften135. Voor de accijnzen, die opbrengsten moeten leveren, wordt steeds gezocht 

 
118.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 800 XI, nr. 22, blz. 7. 
119.  Kamerstukken II 2001-2002, 21 501-14, nr. 52, blz. 22. 
120.  Kamerstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 6, blz. 25. 
121.  Kamerstukken II 2006-2007, 30 800 XI, nr. 22, blz. 7. 
122.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 9, blz. 72. 
123.  Cnossen (2006), blz. 35-36. 
124.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843 nr. 4, blz. 5. 
125.  Kamerstukken II 1995-1996, 24 405, nr. 3, blz. 39-40. 
126.  Kamerstukken II 2003–2004, 22 894, nr. 20, blz. 24-25. Kamerstukken II 2003-2004, 22 894, nr. 21, 

blz. 27. Kamerstukken II 2003-2004, 29 210, nr. 3, blz. 29 en 73. 
127.  The Aspect Consortium, Tobacco or Health in the European Union: Past, Present and Future, Euro-

pean Commission, Brussel 2004. Kamerstukken II 2004-2005, 22 894, nr. 61. Kamerstukken II 2007-
2008, 31 205, nr. 9, blz. 75. 

128.  Kamerstukken II 1983-1984, 18 139, nr. 5, blz. 3. 
129.  Handelingen II 1986-1987, 23 juni 1987, blz. 90-4566 mk. 
130.  Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851 nr. 91f, blz. 5. 
131.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 28, blz. 7. 
132.  Anno 1806 dragen de accijnzen voor 30% (€ 6 miljoen) bij in de totale belastingontvangsten (€ 20 

miljoen), anno 1871 39%, anno 1890 40%, anno 1892 43% (Kamerstukken II 1891-1892, 125, nr. 5, 
[in de Handelingen abusievelijk genummerd als nr. 4], § 6, blz. 22-23). In de periode 1969-1971 is 
het aandeel 14,7%. Cnossen (1977), Table 3.3. De opbrengsten van de communautaire accijnzen zijn 
als volgt: de accijnzen van de structuurrichtlijn energiebelastingen € 11.038 (2007), de accijnzen 
van de Structuurrichtlijn tabaksproducten € 2.099 miljoen (2007) en de accijnzen van de Structuur-
richtlijn alcoholhoudende dranken € 888 miljoen (2007). De opbrengsten van de niet-
communautaire accijnzen zijn als volgt: de accijnzen van alcoholvrije dranken en pruimtabak en 
snuiftabak € 156 miljoen (2007), de wateraccijnzen € 286 (2007), de BPM € 3.389 miljoen (2007) en 
de assurantiebelasting € 826 (2007). Kamerstukken II 2007-2008, 31 200, nr. 1, bijlage 3, blz. 87. 

133.  Handelingen II 1861-1862, 26 november 1861, blz. 2346 lk. 
134.  N.G. Pierson, in: De Gids 1881 III, blz. 91. Hulst (1932), blz. 53-54. 
135.  Handelingen II 1856-1857, 16 december 1856, blz. 487 lk. 
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naar goederen en diensten die breed in de samenleving worden gebruikt en waarvan 
het volgens staatssecretaris VAN AMELSVOORT (1991) ‘niet zo erg is als daarvan minder 
geconsumeerd wordt’136. Iedere landsbestuurder zoekt en vindt graag brede en prijsin-
elastische, en daarmee stabiele belastinggrondslagen. Het gaat om opbrengstgenere-
rende belastingen die politiek goed liggen en welk object in relatie daarmee het minst 
bezwaarlijk is te belasten.  

BORDEWIJK (1930) acht bij de keuze van accijnsheffingsobjecten het element wille-
keur zo overheersend, dat hij de voorkeur geeft aan een algemene verbruiksbelasting 
waardoor niet langer enkele, maar alle bestedingen worden belast, nu in het verbruik 
van goederen en diensten, aldus BORDEWIJK, het belangrijkste criterium van individuele 
draagkracht te zien is137. Veel eerder al benadrukte PIETER DE LA COURT (1662) de nood-
zaak van meer algemeenheid in de verbruiksbelastingen: ‘De Imposten moeten niet 
swaar, maar veelvoudig zijn’, hetgeen een vooruitblik is op de omzetbelasting, die 
ruim 350 jaar later het licht zou zien: ‘ ‘t Is alle menschen kennelik, dat de Staat son-
der veele onkosten niet kan bestaan; en daarom wil een ygelik wel dat er eenige Im-
posten werden opgesteld, soo nogtans, dat se weinig bezwaarlik zijn. ‘t Selven sal 
geschieden, soo de Overheid liever deese Imposten in alle manieren, en op alles steld, 
als op weinige waaren, en des te swaarder, want de koopers en verkoopers van die 
waaren, voelende dat die swaare lasten de koopmanschap en haar onderhoud vernie-
tigen, lasteren de Overheid, en soeken, soo veel in haar is, verandering in den Staat te 
brengen; maar als de Imposten gelikelik de consumtie, vaste en roerende goederen be-
swaaren; dan is hun de reeden van nijd, op deese, of op die waaren en koopluiden, 
benomen en ‘t geene over ontelbare schijven en schouders gedragen werd, kan niet 
seer beswaarlik zijn, om dat men tijd heeft zijn huishouding allengs daar naar te fat-
soeneren’138. 

Een gangbare accijnsdefinitie in de 19e eeuw is: ‘Belasting die geheven wordt van 
levensmiddelen en andere waren van dagelijksch gebruik; hetzij reeds dadelijk bij de 
vervaardiging, hetzij als ze verbruikt zullen worden’139. Vanaf het midden van de 19e 
eeuw worden goederen en diensten van eerste levensbehoeften (levensmiddelen en 
energieproducten) als accijnsheffingsgrondslag als zeer bezwarend gezien. Zoals ge-
zegd, worden tot aan die periode op basis van de visie van APPELIUS, de grondlegger 
van de Stelselwet 1821, en de twee eerdere nationale belastingstelsels, eerste levens-
behoeften belast om louter budgettaire redenen, omdat zekere inkomsten voor de 
schatkist ‘het best te verwezenlijken zijn’, wanneer de wetgever ‘zijn keuze op voor-
werpen bepale, welke door den aard der zaak of het algemeen volksgebruik bijna met 
behoefte gelijk staan’140. Dit verleden toont de belastinggevoeligheid van eerste le-

 
136.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3101. 
137.  H.W.C. Bordewijk, De theorie der belastingen en het Nederlandsche belastingwezen. Zwolle 1930, 

blz. 570. 
138.  Pieter de la Court, Politieke discoursen, Leiden 1662, aangehaald in: Handelingen II 1853-1854, 

16 december 1853, blz. 465-466. 
139.  M. de Vries en L.A. te Winkel, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 's-Gravenhage, Leiden, Bata-

via, Brussel, Gent, Kaapstad 1882, blz. 612. 
140.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116-118. Handelingen II 1821-1822, 18 juli 1822, 

blz. 417.  



2.7 Hoofdstuk 2 / Wat zijn accijnzen? 

36 

vensbehoeften en de weerstand tegen accijnsheffing van eerste levensbehoeften. 
Allengs vestigt zich de visie van THORBECKE op belastingheffing, die met de minste 
verstoring voor de voortbrenging behoort te worden vormgegeven. Kapitaal en arbeid 
mogen fiscaal alleen worden aangesproken in de vruchten daarvan141. Dit beginsel 
houdt in de 19e eeuw ook in, dat ‘vrijstelling van de eerste levensbehoeften van alle 
belastingen voor de algemeene welvaart noodzakelijk is’142, hetgeen ‘gelijkstelling der 
voeding van den arbeider met de grondstoffen’143 impliceert, opdat ‘men om de vruch-
ten den boom spare’144. Accijnsheffing kan onverkort plaatsvinden, ‘mits men inder-
daad belast verteringen, die de productieve kracht van het volk niet verhoogen, mits 
men belast de weelde’145. 

Het hieruit naar THORBECKE‘s gedachtegoed voortgevloeide zogenoemde onthou-
dingsbeginsel beoogt het leggen van lasten op eerste levensbehoeften te voorkomen146. 
Verder terug kan worden waargenomen dat het leggen van lasten op eerste levensbe-
hoeften op grond van de Staatsregeling 1798 al verboden is: ‘Er kan geenerlei belas-
ting gelegd worden op levensmiddelen van de eerste noodzaaklykheid’147. Wie zich 
goederen en diensten van eerste levensbehoeften aanschaft, manifesteert daarmee 
geen fiscaal draagvermogen148. Na de afschaffing van de accijnzen die op eerste le-
vensbehoeften drukken, treffen zij nog slechts niet-noodzakelijk en vermijdbaar ver-
bruik149. Na het revolutiejaar 1848 is het politiek riskant de gewone burger nog langer 
uit te melken met zware belastingen. De rechtsgrond van onmerkbaarheid was al aan 
de heffing ontvallen150. De accijnzen van eerste levensbehoeften kunnen op dat mo-
ment ook al lange tijd niet meer voldoen aan het beginsel dat een belastingregeling 
verankerd behoort te zijn in een gemeenschappelijk gevoel van behoren, in het rechts-
gevoel dat die regeling goed doet en er toe doet. 

Nauwelijks bezwarend zijn volgens minister ZALM (2002) de accijnzen van versla-
vende waren. Die waarborgen in goede en in slechte tijden inkomsten voor de schat-
kist en blijven ‘altijd redelijk goed overeind. Daar gaan mensen mee door, zelfs als de 
totale consumptie tegenvalt. Het gestelde op dat punt is niet met elkaar in strijd. Als 
de btw-inkomsten dus tegenvallen, dan kun je de zaak met behulp van de alcohol- en 
de tabaksaccijns nog een beetje overeind houden’151. 

 
141.  Handelingen II 1874-1875, 24 november 1874, blz. 275-277. 
142.  Handelingen II 1850-1851, 18 december 1850, blz. 371-372. 
143.  Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, blz. rk. 
144.  Handelingen II 1854-1855, 9 juni 1855, blz. 875 rk. 
145.  Handelingen II 1885-1886, 17 december 1885, blz. 836 rk. 
146.  Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 884-886. J. de Kater, Herstructurering van de ac-

cijnswetgeving, FED 1991/796 (deel 1) en FED 1991/813 (deel 2). 
147.  Artikel 210 onderdeel d Staatsregeling 1798. 
148.  Hulst (1932), blz. 69. 
149.  Zo ook: Hofstra (2002), blz. 161. Hofstra (1992), blz. 180-181. 
150.  Kamerstukken II 1851-1852, LXII, nr. 4, blz. 487. 
151.  Kamerstukken II 2002-2003, 28 880, nr. 101, blz. 11. 
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2.8 Selectieve belastingheffing 

‘Accijnzen lijken zo abstract, maar voor degenen die ermee te maken hebben, is het toch 
een levende materie.’152 

 
A.W. PAULIS, 

lid van de Tweede Kamer, 21 februari 1991 
 

Accijnzen zijn algemene belastingen153. Een algemene belasting is een betaling aan de 
overheid als zodanig – niet zijnde de justitiële autoriteit – op grond van algemene 
wettelijke regels, waar geen rechtstreekse individualiseerbare tegenprestatie van de 
overheid tegenover staat en waarvan de opbrengsten rechtstreeks in de schatkist 
vloeien154. Karakteristiek van belastingheffing is dat zij representeert een gedwongen 
bijdrage aan de gemeenschap, volgens HULST (1932) een ‘zwangsweise Inanspruch-
nahme’155. Bij de accijnzen is volgens minister PIERSON (1891) de betaling niet steeds 
gedwongen, omdat accijnsheffing kan worden ontweken door geen of met mate ac-
cijnsgoederen aan te schaffen en omdat het in het algemeen ook de bedoeling is hen te 
vermijden156. Vanuit deze optiek lijkt de inkomstenbelasting ook niet gedwongen, 
omdat iemand ervoor kan kiezen minder te werken of vrijwilligerswerk te verrichten 
en dus geen inkomen te hebben. Accijnzen kunnen evenwel gemakkelijker worden 
vermeden door specifieke goederen en diensten links te laten liggen. Zo berust vol-
gens HULST (1932) bij het individu de zelfstandige beslissing zich goederen en diensten 
aan te schaffen evenals de keuze om arbeid te verrichten ter verkrijging van inkomen 
en moet het dwangmatige karakter in deze zin worden opgevat, dat, ‘wanneer men tot 
een bepaalde vertering overgaat, de staat de verplichting kan opleggen om belasting te 
betalen’157. 

Accijnzen worden geheven van specifiek aangewezen goederen en diensten en 
hebben daardoor het vermogen selectief te zijn, dat wil zeggen onderscheid te ma-
ken ofwel te discrimineren doordat ermee het gebruik van bepaalde goederen en 
diensten kan worden ontmoedigd, waardoor het gebruik van andere goederen en 
diensten worden aangemoedigd158. Zo kunnen accijnzen dienen tot ondersteuning van 
niet-fiscale doeleinden met fiscale middelen die elk beleidsterrein kunnen betreffen159. 
Ingeluid door de vastberaden minister LIEFTINCK (1950) met de opvatting, dat: ‘de 
belastingpolitiek ook gebruikt mag, ja moet worden om het sociaal-economische 
leven in positieve zin te beïnvloeden, d.w.z. in meer doelmatige en rechtvaardige 

 
152.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3073 rk. 
153.  Zie onder meer: Kamerstukken II 1978-1979, 15 658, nr. 1-2, blz. 25. 
154.  Vgl. Hofstra (2002), blz. 19. Hofstra (1992), blz. 22. H.J. Hofstra, Inleiding tot het Nederlands belas-

tingrecht, Deventer 1986, blz. 25. 
155.  Hulst (1932), blz. 29. Hofstra (2002), blz. 19. 
156.  Kamerstukken II 1891-1892, 125, nr. 7, blz. 48. 
157.  Hulst (1932), blz. 29. 
158.  Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 905 lk. Reugebrink (1978), blz. 83. Cnossen 

(1977), blz. 7. Cnossen (2005), blz. 2 
159.  Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 905 lk. Hofstra (2002), blz. 86. 
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richting te leiden’160, wordt het fiscale instrument vanaf 1946 op tal van uiteenlopende 
terreinen als beleidsinstrument ingezet, met als voornaamste stroming het sociaal-
economisch en sinds 1990 daarnaast nog het ecologisch instrumentalisme. In de 
19e eeuw hadden de accijnzen vanuit het belastingbeginsel dat iedere burger gehou-
den is zijn bijdrage aan de gemeenschap te leveren, geen andere doelstelling dan het 
vergaren van middelen voor de schatkist en iedere burger in staat te stellen zijn bij-
drage aan de staatsmiddelen te brengen. In de eerste helft van de 19e eeuw levert 
iedere burger zijn bijdrage aan de samenleving doordat de accijnzen met name van 
eerste levensbehoeften worden geheven161. Het behoort ‘tot de vereischten van een 
goed belastingstelsel (…) dat naast de belastingen, die meer uitsluitend op de vermo-
genden in den lande en op den middenstand drukken, ook enkele zoodanige gevonden 
worden, waartoe ieder ingezeten zonder onderscheid eene geringe bijdrage levert’162. 
De accijnzen van eerste levensbehoeften hebben in de 19e eeuw aanleiding gegeven 
tot veelvuldig verzet163. 

Sedert het bestaan van de omzetbelasting zijn vrijwel alle accijnzen er niet alleen 
meer voor het vergaren van inkomsten voor de schatkist, maar op de achtergrond ook 
voor het realiseren van specifieke, politiek bepaalde beleidsdoelen164, zulks in tegen-
stelling tot de omzetbelasting, welke uitsluitend dient om inkomsten voor de schatkist 
te vergaren zonder andere doelen te dienen165. Aan het rechtskarakter van een accijns 
zijn specifieke gevolgen verbonden. De aanduiding ‘accijns’ voor een belasting is niet 
alleen een kwestie van benaming, maar bepaalt ook het rechtskarakter en het daaraan 
verbonden rechtsgevolg van toepassing van het bestemmingslandbeginsel166. Ook zijn 
de tarieven met het oog op politiek bepaalde niet-fiscale doeleinden selectief vastge-
steld voor ieder specifiek accijnsgoed afzonderlijk, zulks in tegenstelling tot algemene 
verbruiksbelastingen, waarvoor algemene tarieven van toepassing zijn voor goederen 
en diensten. 

 

 
160.  Handelingen II 1950-1951, 19 oktober 1950, blz. 222 lk. 
161.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 547 rk. Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, 

blz. 518. S. Vissering, Handboek der practische staathuishoudkunde, Amsterdam 1865, § 785. Ka-
merstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 3 lk. Handelingen II 1874-1875, 24 november 1874, 
blz. 275-277. W.P.J. Bok, De belastingen in het Nederlandsche Parlement van 1848-1888, diss., 
Haarlem 1888. Handelingen II 1889-1890, 21 maart 1890, blz. 1032 rk. 

162.  Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 26, blz. 593 rk. 
163.  Zie over belastingoproeren onder meer: R.M. Dekker, Protesten tegen belastingen in het verleden, 

in: Fiscaliteit in Nederland: 50 jaar Belastingmuseum ‘Prof. dr. Van der Poel’, Zutphen 1987, blz. 33-
44. Vrankrijker (1967). C.J. van Straaten, Belasting, pauperisme, landverhuizing, Tiel 1846. 

164.  Ook aangeduid als ‘nevendoelen’. Deze aanduiding is in die zin niet gelukkig, omdat zij suggereert, 
dat slechts sprake is van een subsidiaire functie naast de budgettaire hoofdfunctie, terwijl uit de 
parlementaire geschiedenis (zoals in het volgende hoofdstuk wordt beschreven) in een aantal ge-
vallen duidelijk blijkt van een gelijkwaardigheid van de budgettaire functie en niet-fiscale beleids-
doelen. 

165.  Cnossen (1977), blz. 8. Reugebrink (1978), blz. 22. 
166.  Terra (1984), blz. 25. 
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2.9 Formeel of materieel accijnsbegrip? 

 ‘In engeren zin betreffen zij alleen artikelen voor inwendig verbruik als voedings- of 
genotmiddel, ruimer ook artikelen voor direct, persoonlijk, uitwendig verbruik, brand-, 
verlichtings- en reinigingsmiddelen.’167 

 
PROF. DR. J. VAN DER POEL, 

3 augustus 1929 
 

Onder het formele accijnsbegrip wordt verstaan: de toestand waarin een belasting 
alleen een accijns is als de betreffende heffingswet deze belasting uitdrukkelijk als 
accijns aanduidt. De belastingen die aldus accijnzen zijn, worden formele accijnzen 
genoemd. Onder het materiële accijnsbegrip wordt verstaan: de toestand waarin de 
aard en het karakter en niet de benaming van een belasting en derhalve de economi-
sche werkelijkheid bepaalt of deze belasting een accijns is, ook al ontbreekt de aan-
duiding accijns in de betreffende heffingswet. De belastingen die aldus accijnzen zijn, 
worden materiële accijnzen genoemd. Het materiële accijnsbegrip is leidend, vanwege 
het inzicht dat dit begrip geeft in de economische werking van belastingen en de om-
standigheid dat ook het HvJ EG het materiële accijnsbegrip aanhangt. Belastingheffing 
is immers een economisch verschijnsel. 

ADAN (1837) definieert de accijnzen in zijn commentaar op de Algemeene Wet 
1822168 als: ‘Les droits d’accise constituent un impôt intérieur sur certaines denrées, 
qui se fait dans le pays’169. Volgens SCHENDSTOK (1924) is een accijnsgoed ‘elke waar die 
met accijns belast is, onverschillig waar we deze waar aantreffen’170. A-G TAK (1926) 
hanteert in zijn conclusie voor het SPEELKAARTENACCIJNS-arrest aanvankelijk ook het 
materiële accijnsbegrip: ‘Accijns is iedere heffing op goederen’, maar concludeert 
uiteindelijk dat een accijns alleen een accijns is als er accijns op de intitulé van de 
betreffende heffingswet staat, en kiest daarmee voor het formele accijnsbegrip. De 
wet moet de betreffende belasting waarmerken als een accijns; anders is de betreffen-
de belasting geen accijns, aldus TAK, die vervolgt: ‘De Speelkaartenwet wil dan geen 
accijnsheffing, omdat de heffing geen accijns, maar een belasting heet en speelkaarten 
zijn dus accijnsvrije- en geen accijnsgoederen’171. De Hoge Raad (1926) volgt het advies 
van de A-G echter niet, maar acht het karakter van de belasting beslissend en duidt de 

 
167.  J. van der Poel, Taal, Historie en Recht, Rotterdam 1949, blz. 18-19. 
168.  Algemeene Wet van den 26sten augustus 1822, over de heffing der regten van In-, Uit- en Doorvoer 

en van de Accijnsen, alsmede van het Tonnegeld der zeeschepen, Stb. 1822, 38. Deze wet is na de 
scheiding van het Koninkrijk der Nederlanden in België en Nederland (1830) in beide landen nog 
lange tijd in werking gebleven. 

169.  H. Ph. Adan, Loi Générale du 26 août 1822, Bruxelles 1837, blz. 8. 
170.  B. Schendstok, Over de beteekenis van het woord ‘Accijnsgoederen’ in de Algemene Wet, Weekblad 

der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, 23 februari 1924, nr. 2695, blz. 86 lk. 
171.  Conclusie A-G TAK voor HR 14 juni 1926, Weekblad voor het Recht, nr. 11.556, Weekblad der directe 

belastingen, invoerrechten en accijnzen 1926, nr. 2837. 
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speelkaartenbelasting als een accijns172. Ondanks deze beslissing van de Hoge Raad 
blijft minister DE GEER (1927) de vraag of een heffing als een accijns moet worden 
beschouwd uitsluitend afhankelijk stellen van de omstandigheid of die heffing door de 
wetgever accijns is genoemd173. PIRENNE (1927) schrijft dat de steden in de middeleeu-
wen hun geldmiddelen vonden in: ‘l’accise, c’est à dire l’impôt indirect portant sur les 
objets de consommations’174. ‘Accijnzen zijn naar Nederlands spraakgebruik belastin-
gen op echte verbruiksgoederen’, aldus SCHENDSTOK (1930)175.  

VAN DER POEL (1929) concludeert uit de wetsgeschiedenis van de Algemeene Wet 
1822 en de formulering ‘bijzondere wetten op de accijnzen’ in artikel 2 van die wet, 
dat de wetgever ‘hier een onderscheiding naar den aard der belastingen op het oog 
had’. VAN DER POEL acht het karakter van een belastingregeling doorslaggevend, maar 
wil het antwoord op de vraag welk karakter tot accijns kwalificeert niet overlaten ‘ter 
beslissing van den terminologie kiezenden wetgever der toekomst’, maar aan de 
rechtsontwikkeling. Van groot belang is, aldus VAN DER POEL, wat onder het accijnsbe-
grip valt, omdat zich slechts dan een juiste leer omtrent aard en werking der accijnzen 
zal kunnen ontwikkelen, wanneer dat te voren is vastgesteld. De wetgever van 1821 
heeft zich, aldus VAN DER POEL, in ieder geval met betrekking tot het vierde belasting-
stelsel, geregeld in de nog altijd bestaande Stelselwet 1821 en de Algemeene Wet 
1822, een deugdelijk oordeel omtrent het wezen van accijnzen gevormd. Volgens VAN 

DER POEL ligt de essentie van de accijnzen niet uitsluitend in de wijze van heffing bij 
‘den fabrikant of handelaar, die de goederen in consumptie brengt, met het doel den 
bij de heffing nog onbekenden binnenlandschen consument te belasten’. Het zou goed 
doen, aldus VAN DER POEL, ‘bij het spreken en handelen over accijnzen, zich rekenschap 
te geven van de factoren, welke aanwezig moeten zijn, om een belasting als een ac-
cijns te kunnen aanmerken’176. Welke factoren dat zijn, is dan te lezen in zijn eerder 
gegeven accijnsdefinitie: ‘Accijnzen, in den zin der Nederlandsche wetgeving, zijn 
verbruiksbelastingen op hier te lande vervaardigde (althans voor die consumptie ge-
schikt gemaakte) of gegroeide artikelen, voor direct persoonlijk verbruik door den 
mensch hier te lande, allereerst rustende op voedingsstoffen, en wel speciaal op die, 
welke ook door de lagere klassen boven hare noodzakelijke levensbehoeften geregeld 
worden verbruikt’. Volgens VAN DER POEL (1929) ‘is accijnsheffing alleen aanwezig als 
het betrekkelijk artikel hier te lande wordt vervaardigd’; voor hem zijn vervolgens 
uitsluitend ‘artikelen voor inwendig verbruik als voedings- of genotmiddel voor den 
mensch’ accijnsgoederen177. Het vereiste dat accijnsgoederen moeten zijn vervaardigd 
op binnenlandse bodem houdt volgens VAN DER POEL in, dat het hele productie- of 
groeiproces in het binnenland moet hebben plaatsgevonden, zodat buitenlandse goe-

 
172.  HR 14 juni 1926, Weekblad voor het Recht, nr. 11.556, Weekblad der directe belastingen, invoer-

rechten en accijnzen 1926, nr. 2837. 
173.  Resolutie van 2 augustus 1927, nr. 27, B. 4352 inzake de rijwielbelasting, becommentarieerd door 

Van der Poel in: Weekblad der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, 27 juli 1929, nr. 
2978, blz. 353-354. 

174.  H. Pirenne, Les Villes du moyen-áge, Essai d'histoire économique et sociale, Brussel 1927, blz. 177. 
175.  B. Schendstok en A.L. Brok, Elementair Belastingrecht voor Economisten, Deventer 1971, blz. 32. 
176.  Van der Poel (1929), blz. 354 en 365-366. 
177.  Van der Poel (1927), blz. 42. Van der Poel (1929), blz. 366 lk. 
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deren die in het binnenland een bewerking ondergaan (veredeling) geen accijnsgoede-
ren kunnen zijn. Diensten en productief verbruik van goederen ontbreken in VAN DER 

POEL’s accijnsbegrip. 
De benzineaccijns heeft bij zijn ontstaan in 1931 de vorm van een bijzonder invoer-

recht met de uitdrukkelijke kanttekening van de wetgever dat daarmee in economi-
sche zin een accijns is bedoeld178. Een accijns in economische zin heeft betrekking op 
de heffingskant van een belasting, op het economische effect van de accijnsheffing, in 
casu op de werking als een accijns, een belasting op een goed. Een accijns in fiscale zin 
impliceert de bestedingenkant van de accijns en betekent dat de opbrengst ervan 
besteed wordt via de algemene middelen. Een accijns in economische zin abstraheert 
dus van de besteding van de opbrengst179. De enige reden waarom de benzineaccijns 
aanvankelijk de vorm had van een bijzonder invoerrecht is, dat deze dan kon worden 
geheven met de beduidend minder administratieve lasten vergende heffingstechniek 
van de invoerrechten. 

De vorm en de benaming van het bijzondere invoerrecht op benzine wordt in 1951 
in het kader van de BENELUX-accijnsunificatie gewijzigd in accijns180. Het BENELUX-
verdrag 1950 omvat alle accijnzen, waaronder worden verstaan: ‘alle belastingen op 
speciale goederen, welke belastingen door haar betrekkelijke hoogte voor de prijs-
vorming en aldus ook voor het verbruik van die goederen van veel betekenis zijn’. 
Hiertoe behoren ook alle equivalente heffingen die bij invoer van accijnsgoederen 
worden geheven. Deze worden voortaan onder de benaming accijns bij invoer gehe-
ven181. Ten aanzien van het Nederlandse bijzondere invoerrecht op benzine dat aan de 
hand van deze criteria wordt gewijzigd in een accijns182, wordt overwogen, dat de 
voordien bestaande wetstechnische redenen die in 1931 hebben geleid tot de keuze 
voor de heffingstechniek van het invoerrecht en zodoende aanleiding zijn geweest tot 
de benaming ‘bijzonder invoerrecht’, niet langer gelden. Besloten wordt ‘de benaming 
van deze belasting thans in overeenstemming te brengen met haar wezenlijke karak-
ter’. De materie is daarmee, aldus minister LIEFTINCK (1950), een afgerond geheel, die in 
zichzelf in evenwicht is en dan ook op zich zelf kan worden bezien. LIEFTINCK meent, 
dat eenzelfde benaming voor belastingen met eenzelfde karakter de duidelijkheid over 
de belastingheffing bevordert: ‘Voorts biedt een afzonderlijke heffing onder de juiste 
benaming – accijns – het voordeel, dat belanghebbenden een beter inzicht in het ka-
rakter van de verschuldigde belasting verkrijgen en dat een juister beeld van de op-
brengst van de accijnzen kan worden gevormd’183. 

Vanaf 1964 wordt de benzineaccijns ook in de nieuwe Wet op de accijns van mine-
rale oliën wettelijk aangeduid als ‘benzine-accijns’184. ‘De aanduiding met accijns geeft 
het karakter van de belasting juist weer’ en een gelegenheidsbenaming ter verkrijging 

 
178.  Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, blz. 7 lk. 
179.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 120, nr. 1, blz. 13. 
180.  Wet van 15 juni 1951, Stb. 215. 
181.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 1 en 16. 
182.  Wet van 15 juni 1951, Stb. 215. 
183.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 1, 16 en 20. 
184.  Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 6, blz. 2 lk. 
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van aansluiting van de benzineaccijns op de Algemene wet inzake de douane en ac-
cijnzen (AWDA) is dan ook niet aan de orde, aldus staatssecretaris VAN DEN BERGE 

(1963)185. 
VAN DER POEL (1964) lijkt met een vernieuwde definitie op te schuiven naar een 

formeel accijnsbegrip doordat hij zijn definitie aldus bijstelt, dat een accijns is: ‘wat de 
wet zo noemt’186. Deze formulering is te verklaren uit de omstandigheid, dat hij er nog 
steeds van is overtuigd dat de wetgever belastingen niet lichtvaardig accijnzen zal 
noemen. Zijn opvatting dat alleen het karakter een belasting tot accijns kan maken, 
heeft hij hiermee niet prijsgegeven. Dat vertrouwen bestaat kennelijk ook bij VAN DER 

POEL’s leerling KONING; deze geeft in navolging van zijn leermeester ook een definitie 
in formele zin (1991): ‘Een accijns is een belasting waarvan de wet zegt dat zij een 
accijns is’187. 

Twee jaar later past VAN DER POEL (1966) zijn definitie opnieuw aan: ‘Als ik er nu 
een definitie van moest geven, zou ik aan de hand van de in onze laatste wetgeving 
belast verklaarde artikelen er ook in opnemen dat zij nu, bij ons dus, belastingen zijn 
op voor de gezondheid schadelijke goederen; belastingen van noodzakelijke levens-
middelen zijn het nu in geen geval meer’. Hij komt tot een eigentijds, materieel ac-
cijnsbegrip, waarbij prijsinelastische belastingobjecten voorop staan: ‘belastingen op 
goederen van dagelijks consumptief verbruik door iedereen, zonder allereerst reke-
ning te houden met nut of noodzaak ervan, maar wel met het feit, of het goederen 
betreft, waarvan men zich het gebruik – niettegenstaande er belastingen op rusten – 
niet spoedig ontzegt’188. Het vereiste dat accijnsgoederen moeten zijn vervaardigd op 
binnenlandse bodem is vervallen. Productieve bestedingen van middelen aan goede-
ren en diensten blijven in VAN DER POEL’s accijnsbegrip ontbreken. Merkwaardigerwijs 
sluit het Tweede-Kamerlid KONING (1991) hier nog bij aan: ‘Accijnzen zijn dan bijzon-
dere verbruiksbelastingen die volgens gangbare opvattingen worden geheven wegens 
het persoonlijk gebruik van een consument in het land van consumptie. Hoewel ook in 
de nieuwe wetgeving herinneringen aanwezig zijn aan de opvatting, dat met die con-
sumptie inwendig gebruik door de mens wordt bedoeld – zo is bijvoorbeeld de alcohol 
in aftershaves en parfums ook in de nieuwe wetgeving vrij van alcoholaccijns – is dat 
geen onderscheidend criterium’189. 

Staatssecretaris VAN DEN BERGE (1964) maakt zich over het begrip accijnzen en over 
de discussies daaromtrent, niet bijster druk. Of men iets een accijns zal noemen of 
niet, is in de eerste plaats afhankelijk van de structuur van de wetgeving en de rechts-
gevolgen welke bereikt moeten worden, aldus VAN DEN BERGE, die een eenvoudig crite-
rium hanteert: ‘Wanneer een belasting gemakkelijk in de totale conceptie van de 
Algemene wet valt met de naam accijns, dan heb ik weinig gewetensbezwaren om die 
belasting een accijns te noemen, voor zover dat althans niet al te ver van het spraak-

 
185.  Kamerstukken II 1963-1964, 7185, nr. 5, blz. 2 lk. 
186.  J. van der Poel, De evolutie van de accijnzen (slot), WFR 1964/37. Zo ook: Van der Poel (1929), 

blz. 365-366. 
187.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3075. 
188.  J. van der Poel, Sijmen betaal!, Belastingen toen en nu, Alphen aan den Rijn 1966, blz. 117. 
189.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3075 mk. 
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gebruik verwijderd is’190. De omzetbelasting zou VAN DEN BERGE geen accijns willen 
noemen, maar zodra het gaat om een speciale verbruiksbelasting op sommige goede-
ren, dan is het volgens VAN DEN BERGE een vraag van opportuniteit en wetstechniek of 
zo’n belasting al dan niet een accijns moet worden genoemd. Het kan aardig zijn daar-
over te filosoferen, aldus VAN DEN BERGE, maar in de dagelijkse praktijk van het fiscale 
bestuur kan hij er niet veel waarde aan hechten. In ieder geval heeft hij daartoe geen 
aanvechtingen als het gaat om de EG-accijnsharmonisatie: ‘Dat ligt daar geheel an-
ders. Men zal daar een aantal problemen op tafel leggen, een aantal belastingen be-
handelen en of die belastingen nu van een speciaal etiket ‘accijns’ zijn voorzien dan 
wel van een etiket ‘speciale verbruiksbelasting’ zal voor de beslissing om tot harmo-
nisatie van die belastingen over te gaan, zeer weinig eigenlijk niets, uitmaken. Wan-
neer b.v. de motorrijtuigenbelasting wordt geharmoniseerd, die niet een accijns is, zal 
dat gebeuren op analoge overwegingen als wanneer het wel een accijns was. Het gaat 
er bij harmonisatie, alleen om een groep verwante belastingen met elkaar in overeen-
stemming te brengen’191. 

Minister WITTEVEEN (1969) werkt met een materiële accijnsdefinitie: ‘Een accijns is 
een indirecte belasting, is dus een belasting die technisch wordt geheven als opslag op 
de prijs’192. Ook HOFSTRA (1973) laat het karakter van de belasting prevaleren en han-
teert aldus het materiële accijnsbegrip: ‘Wat ook het wezen van een accijns moge zijn, 
hij bedoelt alle desbetreffende in het vrije verkeer gebrachte goederen aan een gelijke 
of gelijkwaardige heffing te onderwerpen ongeacht de wijze waarop zij geproduceerd 
of verhandeld worden’193. 

De Commissie ter bestudering van de accijnzen van de Vereniging voor Belasting-
wetenschap krijgt in 1976 als opdracht een onderzoek uit te voeren naar ‘de bijzonde-
re belastingen (…) op goederen, diensten en handelingen’. Hiertoe behoren, aldus de 
Commissie in haar rapport (1981) dat deze zelfde bewoordingen in de titel draagt: ‘De 
bijzondere belastingen op goederen, diensten en handelingen, Rapport van de Com-
missie ter bestudering van de accijnzen’, op de eerste plaats: ‘de belastingen die van 
oudsher als accijnzen worden aangeduid’. De Commissie is, op gronden die in de rap-
portage worden uiteengezet, van mening, dat zij zich niet alleen ‘tot deze, ook in de 
heffingswetten als accijnzen aangeduide belastingen (de formele accijnzen) dient te 
beperken’. De Commissie legt uit waarom: ‘Rekening houdend met de maatschappe-
lijke ontwikkeling is het voorts ongewenst vast te houden aan oudere wetenschappe-
lijke definities van accijnzen die deze belastingen beschouwen als bijzondere ver-
bruiksbelastingen op voor menselijke consumptie bedoelde voedingsmiddelen. Im-
mers, thans zijn er overwegingen aanwezig om ook andere vormen van consumptie 
aan een specifieke verbruiksbelasting te onderwerpen’. Met die andere vormen heeft 
de Commissie het oog op het verbruik van goederen en diensten buiten het menselijk 
lichaam. ‘Bovendien, zo vervolgt de Commissie, ‘kan de zorg voor een gezond milieu 
en een adequate energievoorziening aanleiding zijn tot het leggen van: ‘bijzondere 

 
190.  Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1662 rk. 
191.  Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1663 lk. 
192.  Handelingen II 1968-1969, 21 mei 1969, blz. 2958 rk. 
193.  Noot H.J. Hofstra onder HR 7 februari 1973, nr. 16.885, BNB 1973/69. 
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heffingen op de productie’194. De Commissie gaat uit van een materieel accijnsbegrip, 
samengevat als: bijzondere belastingen op specifiek geduide goederen, diensten, han-
delingen of productie, niet beperkt tot verbruik binnen het menselijk lichaam.  

Terwijl de Commissie met haar onderzoekingen bezig was, hadden de bewindslie-
den (1980) de verbruiksbelasting nog als volgt gedefinieerd: ‘Een verbruiksbelasting is 
erop gericht het verbruik door de consument te treffen’195. Deze definitie gaat op voor 
de omzetbelasting, maar is voor de accijnzen te beperkt. Met de omzetbelasting wordt 
beoogd uitsluitend consumptieve bestedingen te treffen. De accijnzen daarentegen 
drukken op zowel consumptieve en productieve bestedingen. Eerder duidden de be-
windslieden de accijnzen als bijzondere verbruiksbelastingen (1969): ‘De accijnzen 
zijn te beschouwen als bijzondere verbruiksbelastingen welke op gelijke wijze als 
andere prijsbepalende factoren een kostprijselement vormen van de prijs die de ge-
bruiker voor de accijnsgoederen moet betalen’196. Deze definitie omvat zowel produc-
tief als consumptief verbruik.  

Ook TERRA (1984) hangt de economische dimensie van het accijnsbegrip aan: ‘Ac-
cijnzen, waaronder ook de Nederlandse verbruiksbelasting van personenauto’s en 
motorrijwielen (...)’197, evenals SIMONS (1978)198, DE KATER (1991): ‘Een bijzondere ver-
bruiksbelasting welke wordt geheven terzake van het binnenlands verbruik van speci-
fiek daartoe in de wetgeving aangewezen goederen en welke heffing normaliter plaats 
vindt bij anderen dan diegenen door wie deze belasting wordt gedragen’199, en vervol-
gens ook CNOSSEN (1977 en 2005): ‘Broadly speaking, the distinguishing features of 
excise taxation are selectivity in coverage, discrimination in intent, and often some 
form of quantitative measurement in determining the tax liability’200, hetgeen contras-
teert met de zogenoemde algemene verbruiksbelasting, de BTW, waarmee wordt 
beoogd het verbruik van alle goederen en diensten te treffen, en waarvan het genere-
ren van opbrengst de enige ratio is, terwijl de accijnzen juist worden gerechtvaardigd 
met andere ratio’s in het dienen van niet-fiscale doelen. De omzetbelasting is echter 
geen algemene verbruiksbelasting, omdat belangrijke sectoren daarvan zijn vrijge-
steld201. Doordat zij het materiële accijnsbegrip aanhangen, rekenen TERRA (1984), 
REUGEBRINK (1989), DE KATER (1991) en HOFSTRA-NIESSEN (2002) de voormalige bijzon-
dere verbruiksbelasting van personenauto’s en motorrijwielen (BVB) terecht tot de 
accijnzen in materiële zin: ‘Accijnzen, waaronder ook de Nederlandse ver-
bruiksbelasting van personenauto’s en motorrijwielen, zijn bijvoorbeeld bijzondere 
verbruiksbelastingen‘202. ‘Hoewel zij geen accijns in juridische zin is kan de bijzondere 

 
194.  De bijzondere belastingen op goederen, diensten en handelingen, Rapport van de Commissie ter 

bestudering van de accijnzen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, no. 155, 
Deventer 1981, blz. 7. 

195.  Kamerstukken II 1980-1981, 16 500, 16 501, 16 502, nr. 5, blz. 10. 
196.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 9 rk. 
197.  Terra (1984), blz. 26. 
198.  A.L.C. Simons, Milieuheffingen: meer heffingen dan milieu, WFR 16 februari 1978, nr. 5351. 
199.  J. de Kater, Herstructurering van de accijnswetgeving, deel 1, FED 1991/796. 
200.  Cnossen (2005), blz. 2. Cnossen (1977) , blz. 7. 
201.  Zo ook: P.B. Boorsma, Afwenteling en oligopolie, diss., Freiburg 1973, blz. 16. 
202.  Terra (1984), blz. 26. J. de Kater, Herstructurering van de accijnswetgeving, deel 1, FED 1991/796. 
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verbruiksbelasting van personenauto’s eveneens tot deze categorie worden gere-
kend’203. VAN THIEL (1989) is in navolging van A-G MISCHO (1989) van opvatting dat het 
accijnsbegrip traditioneel moet worden gezien, waardoor duurzame gebruiksgoederen 
zoals personenauto’s geen accijnsgoederen kunnen zijn204. Het HvJ EG besliste in zijn 
WISSELINK-ABEMIJ-arrest (1989) dat personenauto’s wél accijnsgoederen kunnen zijn205. 
Naar aanleiding van het WISSELINK-ABEMIJ-arrest vraagt REUGEBRINK (1989) zich af: 
‘Maar wat is een accijns? Een bijzondere verbruiksbelasting!’206. Ook REUGEBRINK wijst 
erop, dat de Hoge Raad in zijn SPEELKAARTENACCIJNS-arrest heeft beslist, dat het karakter 
van een belasting prevaleert boven de benaming en dat een eenmalige belasting op 
goederen een accijns kan zijn, en in het geval van de speelkaarten is, ook al vermijdt 
de betreffende heffingswet de benaming accijns207. Eerder duidde REUGEBRINK (1978) de 
BVB, in de heffingswet waarvan ook de aanduiding accijns geheel ontbreekt208, al als 
een accijns209. De BVB heeft nimmer formeel de benaming accijns gekregen, omdat, 
aldus REUGEBRINK (1989), de beleidsmakers en de wetgevingsjuristen in de jaren zestig 
nog in de ban leefden van de definitie van VAN DER POEL, waarin accijnsgoederen alleen 
goederen kunnen zijn voor inwendig gebruik door de mens en waarin geen plaats is 
voor de omstandigheid dat accijnzen ook geheven worden van productieve bestedin-
gen. Hij had inmiddels al moeten slikken dat ook minerale oliën voor inwendig ver-
bruik waren, en wellicht dat zijn leerlingen het wat ver vonden gaan om ook perso-
nenauto’s daaronder te rangschikken, aldus REUGEBRINK

210. 
De MvT bij de Wa geeft de materiële, economische definitie (1990): ‘Accijnzen zijn 

bijzondere verbruiksbelastingen op in de heffingswet aangewezen goederen’211. Staats-
secretaris VAN AMELSVOORT (1992) ziet de band tussen de accijns en het accijnsgoed 
kennelijk als zo hecht, dat hij beide vereenzelvigt: ‘Zoals (...) uiteengezet behoren 
sigaren, sigaretten en rooktabak tot de geharmoniseerde accijnzen’212. Volgens STEVENS 
(1997) zijn accijnzen ‘bijzondere verbruiksbelastingen op in de heffingswet aangewe-
zen goederen’213. BRUNT (1999) schrijft in zijn annotatie onder het arrest van de Hoge 
Raad inzake de levering van aardgas per aansluiting: ‘De brandstoffenbelasting op 

 
203.  Hofstra (2002), blz. 161. Hofstra (1992), blz. 181. H.J. Hofstra, Inleiding tot het Nederlands belas-

tingrecht, Deventer 1986, blz. 177. Reugebrink (1978), blz. 109 e.v. 
204.  S. van Thiel, De BVP is verenigbaar met het Europese recht, althans voorlopig!, WFR 1989/930. 

Conclusie A-G MISCHO van 27 april 1989 voor HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en 
Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, r.o. 44. 

205.  HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671. 
206.  Zie noot Reugebrink onder: HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij 

BV, BNB 1989/289. 
207.  HR 14 juni 1926, Weekblad voor het Recht, nr. 11.556, Weekblad der directe belastingen, 

invoerrechten en accijnzen 1926, nr. 2837. 
208.  Artikel 50 Wet OB 1968. 
209.  Reugebrink (1978), blz. 82. 
210.  J. Reugebrink in zijn noot onder HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en 

Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, BNB 1989/289. 
211.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 8. 
212.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 21. 
213.  L.G.M. Stevens, Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen, Deventer 1997, 

blz. 446. 
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(aard)gas welke in dit arrest onze aandacht vraagt, behoort thuis in de algemene cate-
gorie van accijnsheffingen’214. 

VAN AMELSVOORT (1992) is kennelijk aanhanger van een zeer bijzondere variant van 
het formele accijnsbegrip. Zonder daartoe door enige rechtsregel, feitelijke regel, ge-
woonte of instemming van de Tweede Kamer te zijn gehouden, heeft de bewindsman 
de aanduiding accijns op eigen houtje gereserveerd voor de communautaire accijnzen, 
zodat, aldus het Eerste-Kamerlid GELDERBLOM-LANKHOUT (1992), voor ‘het kleine restje 
fiscale soevereiniteit dat ons in de sfeer van de accijnzen nog rest’215, dat wil zeggen 
voor de Nederlandse nationale accijnzen, de term accijns als wettelijke aanduiding is 
verdwenen216. Ten onrechte, omdat deze formaliteit afbreuk doet aan het inzicht van 
de burger in de economische werking van belastingen. De bewindsman heeft zich 
kennelijk niet gerealiseerd dat dit zich niet verhoudt met de Accijnsrichtlijn217 en bo-
vendien strijdig is met vaste rechtspraak van het HvJ EG, dat het materiële accijnsbe-
grip huldigt. 

Het materiële accijnsbegrip heeft betrekking het karakter en de werking van een 
belastingregeling, met andere woorden op de werkelijkheid. Het formele accijnsbegrip 
is slechts van belang voor het antwoord op de vraag welke regels voor heffing, invor-
dering, bevoegde rechter en eventuele strafrechtelijke vervolging van toepassing zijn 
op wetten die belastingen regelen die in die wet als accijns worden gekwalificeerd. 
Het materiële accijnsbegrip is van belang in relatie met het karakter, de eigenschap-
pen, de werking en de economische effecten van de accijnzen, welke factoren in de 
eerste plaats nuttig zijn voor een goed inzicht in de belastingheffing en verder nood-
zakelijk kunnen zijn om belastingen te toetsen aan het fiscaal discriminatieverbod, het 
bestemmingslandbeginsel en de voorwaarden van de Accijnsrichtlijn waaronder nati-
onale accijnsheffing kan plaatsvinden218. Het gebruik van eenzelfde benaming voor 
belastingen met eenzelfde karakter ter bevordering van inzichtelijkheid is al een oude 
waarde: ‘Voorts biedt een afzonderlijke heffing onder de juiste benaming – accijns – 
het voordeel, dat belanghebbenden een beter inzicht in het karakter van de verschul-
digde belasting verkrijgen en dat een juister beeld van de opbrengst van de accijnzen 
kan worden gevormd’, aldus minister LIEFTINCK (1950) ter gelegenheid van de BENELUX-
accijnsunificatie219, welke waarde staatssecretaris VAN AMELSVOORT (1993) ter gelegen-
heid van de accijnsharmonisatie bij de instelling van de interne markt om onverklaar-
de en onbegrijpelijke redenen opzij heeft gezet. Bovendien is VAN AMELSVOORT in de 
aanduidingen van de nationale accijnzen die volgens hem geen accijnzen meer mogen 
heten bepaald inconsequent220, zodat wij in het volgen van de materiële accijnsdefini-

 
214.  Noot J. Brunt onder: HR 10 maart 1999, nr. 32.835, BNB 1999/229. 
215.  Handelingen I 1992-1993, 22 december 1992, blz. 11-482 mk. 
216.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 1-4. 
217.  Artikel 3 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
218.  Artikel 3 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
219.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 16. 
220.  Bewindslieden en Kamerleden zijn blijven spreken van (bijvoorbeeld): ‘het handhaven van andere 

dan de geharmoniseerde accijnzen’ (Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 7), van ‘andere 
accijnzen en bijzondere verbruiksbelastingen’ naast de geharmoniseerde accijnzen (Kamerstuk-
ken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 6), van frisdrankenaccijns (zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 
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tie de bewindsman zullen navolgen door te spreken van communautaire accijnzen en 
niet-communautaire accijnzen221. Volgens de bewindsman is geen sprake meer van 
accijnsheffing in nationaal verband. Bij het handhaven van ‘de accijnsheffing (…) in de 
vorm van een verbruiksbelasting’222, zoals VAN AMELSVOORT het heeft geformu-
leerd, wordt in de heffingswetten waarin de EB, de brandstoffenbelasting (BSB), de 
kolenbelasting (KB), de grondwaterbelasting (GWB), de belasting op leidingwater 
(BOL), de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, pruimtabak en snuiftabak en de 
BPM geregeld zijn, de aanduiding accijns nogal gekunsteld gemeden, maar zijn ter 
uitvoering van deze belastingen wel vele voorschriften van de Wa van overeenkomsti-
ge toepassing verklaard223 en wordt om doelmatigheidsredenen aansluiting met de 
heffingstechniek van de accijnzen gezocht met behulp van de formulering ‘als was de 
belasting een accijns’. Ten onrechte. Elk van deze belastingen zijn accijnzen. 
VAN AMELSVOORT’s opvolgers hebben diens formele lijn gevolgd, met als gevolg, dat 
voornoemde reeks belastingen met zuiver accijnskarakter het opschrift accijns niet of 
– in het geval van de frisdrankenaccijns, de pruimtabaksaccijns en snuiftabaksaccijns – 
niet meer mogen dragen waardoor de burger de transparantie in de economische 
werking van deze belastingen, die accijnzen zijn, wordt onthouden. Zou bovendien de 
formele lijn door deze opvolgers nog consequent zijn nageleefd, dan zouden de EB en 
de BSB (thans: de KB) – beide sedert 1 januari 2004 communautaire accijnzen – moe-
ten zijn getooid met het opschrift accijns, hetgeen is nagelaten. Dientengevolge bevin-
den de accijnzen in Nederland zich thans in een onoverzichtelijke lappendeken onder 
inconsequente en onduidelijke benamingen, verspreid geregeld in de Wa, de Wbm, de 
Wet AVD, de Wet BPM en de Wet BR, te vergelijken met de toestand van vóór de tot-
standbrenging van de Wa (1990). Het zou niet misstaan alle accijnzen in een nieuwe 
Wet op de accijnzen in het gareel te zetten. 

 
1994-1995, 23 942, nr. 9 blz. 13 rk), van accijns van alcoholvrije dranken (Kamerstukken II 1998-
1999, 26 245, nr. 4, blz. 10), van accijnzen en geharmoniseerde accijnzen (Kamerstukken II 2000-
2001, 21 501-07, nr. 309, blz. 3), van accijns op frisdrank en accijnsverlaging op frisdrank (Hande-
lingen II 2001-2002, 13 november 2001, blz. 23-1665). In de Kamerstukken schrijven zij: accijns van 
alcoholvrije dranken (Kamerstukken II 1996-1997, 25 479, nr. 12, blz. 10 en 93. Kamerstukken II 
1996-1997, 25 479, nr. 22, blz. 6), frisdrankaccijns (Kamerstukken II 2001-2002, 28 380, nr. 1, 
blz. 57) en in vele begrotingsstukken en financiële verantwoordingsstukken van suikeraccijns (Ka-
merstukken II 2001-2002, 28 380, nr. 1, blz. 57). 

221.  Kamerstukken I 1992-1993, 22 843, nr. 99b blz. 4 en blz. 6. 
222.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 7-8, en nr. 5, blz. 8. 
223.  Zie: Wet AVD. 
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2.10 Van specifieke goederen en diensten 

 ‘Bij wijze van vertrekpunt zou ik in navolging van Schendstok de accijnzen willen  
omschrijven als ‘bestedingsbelastingen op binnenlands verbruik van speciale produk-
ten’’224  

 
PROF. MR. J. REUGEBRINK, 

1967 
 

Accijnzen worden geheven ter zake van het binnenlands verbruik van specifiek aan-
gewezen goederen, diensten en handelingen. ADAN (1837) geeft in zijn commentaar op 
de Algemene Wet Invoerrechten en Accijnzen 1822 de navolgende definitie van ac-
cijnzen: ‘Les droits d’accise constituent un impôt intérieur sur certaines denrées, qui 
se fait dans le pays. C’est-à-dire sur la consommation, du sucre, du sel, du vin, de la 
bière, du vinaigre et des eaux de vie’. In de definitie van ADAN is het element ‘specifie-
ke goederen’ (‘certaines denrées’) pregnant aanwezig225. Accijnzen zijn bijzondere ver-
bruiksbelastingen ter zake van specifiek aangewezen goederen en diensten, derhalve 
te onderscheiden van de algemene verbruiksbelasting, de omzetbelasting, ofwel: de 
BTW. Doordat deze laatste het verbruik van in beginsel alle goederen en diensten 
beoogt te treffen, heeft de als accijns gepreciseerde bijzondere verbruiksbelasting het 
verbruik van een beperkt aantal gespecificeerd omschreven goederen tot heffingsob-
ject. Een verbruiksbelasting die niet tot doel heeft alle economische handelingen te 
treffen, is geen algemene verbruiksbelasting226, en al om deze reden heeft zo’n belas-
ting niet het karakter van een omzetbelasting227. Er is dan dus sprake van een bijzon-
dere verbruiksbelasting. De BTW wordt in EG-verband geduid als de én de enige alge-
mene verbruiksbelasting228. De BTW is als algemeen bedoelde verbruiksbelasting een 
essentieel financieringsinstrument voor de lidstaten. Haar rechtsgrond is geen andere 
dan de budgettaire ratio. De tarieven zijn daarom niet geïndexeerd. De accijnzen zijn 
óók financieringsinstrument, maar hebben daarnaast een gedragsbeïnvloedende ratio. 

 
224.  B. Schendstok, Elementair belastingrecht voor economisten, Alphen aan den Rijn 1946, blz. 29. 

J. Reugebrink, Over accijnzen, Smeetsbundel, Deventer 1967, blz. 281-282. 
225.  H. Ph. Adan, Loi Générale du 26 août 1822, Bruxelles 1837, blz. 8. 
226.  HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberufungs-

kommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft 
mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 24. HvJ EG 17 september 
1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, Jur. 1997, blz. I-5053, r.o. 19-
20. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-208/91, Raymond Beaulande vs. Directeur des services fiscaux 
de Nantes, Jur. 1992, blz. I-6709, r.o.16. 

227.  Artikel 401 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn). HvJ EG 9 maart 2000, 
nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberufungskommission Wien als-
mede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberöster-
reichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 25. 

228.  Artikel 401 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn). De lidstaten zijn niet 
meer bevoegd belastingen te handhaven of in te voeren die het karakter van omzetbelasting bezit-
ten. Zoals gezegd is de BTW geen algemene verbruiksbelasting, omdat belangrijke sectoren zoals de 
financiële sector daarvan zijn vrijgesteld. 
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Sommige hebben geïndexeerde tarieven, waarmee deze gedragsratio wordt geaccen-
tueerd229. 

HOFSTRA-NIESSEN (2002) definiëren de accijnzen aldus: ‘De accijnzen, zijnde bijzon-
dere verbruiksbelastingen op bepaalde goederen’230. Het BENELUX-verdrag 1950 ver-
staat onder accijnzen: ‘alle belastingen op speciale goederen, welke belastingen door 
haar betrekkelijke hoogte voor de prijsvorming en aldus ook voor het verbruik van die 
goederen van veel betekenis zijn’231. SCHENDSTOK (1946) en REUGEBRINK (1967) definië-
ren accijnzen als: ‘bestedingsbelastingen op binnenlands verbruik van speciale pro-
dukten’232. Deze definitie is zo ruim dat, aldus REUGEBRINK, daaronder zonder bezwaar 
ook de verhoogde tarieven van de omzetbelasting kunnen worden begrepen. Dit zijn 
wij niet met REUGEBRINK eens. De omzetbelasting is als algemene verbruiksbelasting 
een afzonderlijk heffingssysteem, waarmee wordt beoogd alle, en geen specifieke 
goederen en diensten met een geheel eigen heffings- en tariefstructuur te treffen. De 
omzetbelasting is daarmee geen accijns, wat er ook zij van die tariefstructuur. Wel 
bestaan zekere verbanden tussen deze (thans niet meer bestaande) verhoogde tarie-
ven en de bestedingsbelastingen die in de heffingswetten als accijnzen worden aange-
duid. De reeds aangehaalde BVB en BPM bijvoorbeeld, vormen een sequeel van het 
vroegere, thans in EG-verband niet meer toegestane verhoogde BTW-tarief. De BVB en 
de BPM zijn beide accijnzen. In een van de debatten over de afschaffing van het nihil-
tarief voor kerosine onderstreept minister NETELENBOS van V&W (1998): ‘Het gaat hier 
dus feitelijk om een accijns in de gebruikelijke betekenis, namelijk een verbruiksbelas-
ting op speciale producten’233. 

In EG-verband kunnen op basis van artikel 3 van de Accijnsrichtlijn en artikel 401 
van de BTW-richtlijn234 naast de communautaire accijnzen, die alle geheven worden 
van specifieke goederen, ook niet-communautaire accijnzen worden geheven van 
zowel specifieke goederen als diensten235. 

 
229.  Artikel 3 lid 2 en lid 3 Accijnsrichtlijn. Wél mogen de lidstaten wel binnen de kaders van de Accijns-

richtlijn nationale specifieke belastingen op specifieke goederen en diensten laten voortbestaan of 
nieuwe introduceren. 

230.  Hofstra (2002), blz. 161. Hofstra (1992), blz. 180. 
231.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 1. 
232.  B. Schendstok, Elementair belastingrecht voor economisten, Alphen aan den Rijn 1946, blz. 29. J. 

Reugebrink, Over accijnzen, Smeetsbundel, Deventer 1967, blz. 281-282. 
233.  Kamerstukken II 1998–1999, 23 552, nr. 76, blz. 2. 
234.  Tot 1 januari 2007 artikel 33 Zesde BTW-richtlijn. 
235.  Artikel 3 lid 3 slotzin Accijnsrichtlijn. HvJ EG 19 maart 1991, nr. 109/90, Giant NV vs. Gemeente 

Overijse, Jur. 1991, blz. I-1385, r.o. 15. 
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2.11 Eenmalige heffing 

‘een eenmalige heffing op specifieke goederen, die in beginsel in een vroeg stadium van 
de produktie- en distributieketen verschuldigd wordt.’236 

 
W. KOK, J.G.M. ALDERS en DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 

bewindslieden van Financiën en van VROM, 30 november 1992 
 

De accijns is een gepreciseerde verbruiksbelasting. De accijnzen hebben het verbruik 
van een aantal specifiek omschreven goederen en (in de 19e eeuw ook) diensten tot 
heffingsobject, die in één segment van de productieketen wordt geheven en vanaf dat 
heffingspunt kostprijsverhogend werken237. De Accijnsrichtlijn beoogt in het licht van 
het bestemmingslandbeginsel en het ontbreken van een communautaire schatkist te 
bewerkstelligen dat op het grondgebied van de Gemeenschap slechts éénmaal accijns 
wordt voldaan en wel op het grondgebied van de lidstaat waar het verbruik daadwer-
kelijk plaatsvindt238. Daarmee is volgens de MvT (1989) bij de Wa een accijns: ‘een 
eenmalige heffing op het binnenlandse verbruik’239. De accijnsharmonisatie in 
EG-verband heeft in deze definitie geen enkele verandering gebracht. De MvT (1992) 
bij de wijziging van de Wa in verband met de afschaffing van de fiscale grenzen defi-
nieert de accijns als: ‘een eenmalige heffing op het binnenlandse verbruik’240. Meer 
precies definieert de MvA (1990) bij de Wa de accijns als: ‘een eenmalige heffing in de 
fabrikanten- en groothandelsschakel’241. Nog meer precies als: ‘een eenmalige heffing 
op specifieke goederen, die in beginsel in een vroeg stadium van de produktie- en 
distributieketen verschuldigd wordt’242. De accijns wordt dus eenmalig in de keten en 
daarmee eenmalig ter zake van het (toekomstige) verbruik geheven. De kring van 
belastingplichtigen is dan ook zeer beperkt en daardoor de perceptiekosten laag243. 

Vanwege dit specifieke kenmerk van de accijns, de eenmalige heffing in de fabri-
kanten- en groothandelsschakel, is het leveringsbegrip van de omzetbelasting als 
belastbaar feit voor de accijnzen in het algemeen minder geschikt. Voor dat doel is een 
eenvoudiger en in de praktijk van de heffing duidelijk en goed controleerbaar aangrij-
pingspunt beschikbaar, te weten het verlaten van de accijnsgoederen van de plaats 
waar zij zijn vervaardigd of opgeslagen. Dit aangrijpingspunt is de uitslag tot verbruik 
uit het belastingentrepot of accijnsgoederenplaats (AGP), de plaats waar accijnsgoede-
ren zijn vervaardigd of opgeslagen244. In Nederland wordt de benaming accijnsgoede-
renplaats, (AGP) als aanduiding van het communautaire begrip belastingentrepot ge-

 
236.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 6, blz. 3. 
237.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 6. 
238.  Artikel 22 Accijnsrichtlijn. 
239.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 25. 
240.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 24. 
241.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 6. 
242.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 6, blz. 3. 
243.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 11. 
244.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 6. 
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bruikt245. Hierna wordt zo veel mogelijk de communautaire term belastingentrepot 
gebezigd. Het belastbaar feit van de BOL voor leidingwater en de EB voor wat betreft 
aardgas en elektriciteit is de levering daarvan. Van levering is ook sprake ingeval van 
afstandverkopen van reeds uit een AGP uitgeslagen en derhalve reeds veraccijnsde 
alcohol-, energie- en tabaksproducten die bestemd zijn voor afnemers in een andere 
lidstaat. Het belastbaar feit van de GWB is het onttrekken van grondwater aan de bo-
dem. Voor de assurantiebelasting is het belastbaar feit de toestand van het verzekerd 
zijn (niet het sluiten van de verzekering). Voor de heffing van de BSB (sedert 1 januari 
2004 alleen nog een accijns van kolen) was tot 2008 het belastbaar feit de aflevering of 
het verbruik van kolen. Zoals gezegd is de BSB per 1 januari 2008 omgedoopt tot KB 
met als belastbare feiten de uitslag en de invoer van kolen. De oude BVB werd geheven 
ter zake van de levering door de fabrikant of importeur. De opvolger van de BVB, de 
BPM, wordt geheven ter zake van de registratie van een personenauto, motorrijwiel of 
bestelauto in het kentekenregister. Zowel binnen de Gemeenschap vervaardigde als 
ingevoerde accijnsgoederen worden ter zake van de uitslag, de invoer, de levering, de 
onttrekking, de aflevering, de registratie of de vermissing in de accijnsheffing betrok-
ken. De betaling ervan wordt gewoonlijk uitgesteld totdat de goederen tot verbruik in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap worden uitgeslagen. In het algemeen doemen 
zich daarbij geen heffingsproblemen op, omdat accijnsgoederen eerst in het vrije 
verkeer gebracht mogen en kunnen worden, zodra de verschuldigde accijns op aangif-
te is voldaan. Pogingen om de voldoening van de accijnzen te ontgaan zijn in vergelij-
king tot de inkomstenbelasting (IB) minder succesvol246. Aldus worden de accijnzen in 
beginsel verschuldigd en ingevorderd in de lidstaat waar de goederen in het vrije 
verkeer van de Gemeenschap worden gebracht alwaar zij geacht worden te worden 
verbruikt247. 

2.12 Verbruik 

‘den accijns – uitsluitend als consumtie-belasting bedoeld’248 
 

MR. M.J.C.M. KOLKMAN, 
minister van Financiën, 24 maart 1909 

 
VAN DER POEL (1927) definieert de accijnzen als: ‘verbruiksbelastingen op hier te lande 
vervaardigde althans voor die consumptie geschikt gemaakte of gegroeide artikelen, 
voor direct persoonlijk verbruik door de mens hier te lande, allereerst rustende op 
voedingsstoffen en wel speciaal op die, welke ook geregeld worden verbruikt. In enge-

 
245.  Artikel 4 onderdeel b Accijnsrichtlijn. 
246.  Vgl. Cnossen (1977) , blz. 29. 
247.  Conclusie A-G Colomer van 17 april 1997 voor HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and 

Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in 
tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd, Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 11-12. Vgl. Kamerstukken II 
1851-1852, XI., nr. 34, blz. 60410. 

248.  Kamerstukken II 1908-1909, 217, nr. 5, blz. 5 lk. 
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ren zin betreffen zij alleen artikelen voor inwendig verbruik als voedings- of genot-
middel, ruimer ook artikelen voor direct, persoonlijk, uitwendig verbruik, brand-, ver-
lichtings- en reinigingsmiddelen. Zij worden in den regel geheven van den fabrikant of 
handelaar, die de goederen in consumptie brengt, met het doel den bij de heffing nog 
onbekenden binnenlandschen consument te belasten; de aequivalente heffing bij den 
invoer wordt met hetzelfde doel door den importeur ‘betaald’.’249. Vervolgens beperkt 
VAN DER POEL het accijnsbegrip in tweeërlei opzicht:  

Ten eerste door zijn constatering (1929): ‘Hier te lande worden geen andere accijn-
zen dan tot de eerste groep behoorende geheven’250, waarmee hij het accijnsbegrip 
beperkt tot goederen voor inwendig verbruik door de mens als voedings- of genot-
middel en waardoor goederen die buiten het menselijk lichaam of in de productieko-
lom worden verbruikt van het accijnsbegrip zijn uitgesloten, evenals diensten. Met 
deze beperking ziet VAN DER POEL over het hoofd dat niet alleen in zijn tijd, maar ook al 
ver voordien accijnsheffing niet alleen plaatsvindt ter zake van consumptieve beste-
dingen, waardoor de accijns uitsluitend zou drukken op de consumerende mensen van 
vlees en bloed, maar ook ter zake van productieve bestedingen, waardoor de accijns 
tevens drukt op ondernemingen. Nederland heeft in de 19e eeuw lange tijd accijnzen 
van brandstoffen (hout, kolen en turf) gekend, welke hebben gedrukt op zowel con-
sumenten als producenten, ondanks een indrukwekkende reeks vrijstellingen voor 
productieve doeleinden. Vanaf 1910 wordt houtgeest, ofwel methylalcohol, ofwel 
brandspiritus, ofwel gemethyleerd gedistilleerd, uit volksgezondheidsoverwegingen in 
de grondslag van de gedistilleerdaccijns opgenomen251, welke drukt op de producen-
ten van gedistilleerd. De accijns van het geslacht was ook onverkort verschuldigd 
wanneer het vlees de bestemming van het inwendig gebruik door honden had252. Van-
af 1931 wordt met de heffingstechniek van het invoerrecht zowel van consumenten 
als van producenten in economische zin accijns van benzine geheven253, terwijl ook 
personenauto’s zakelijk door bedrijven worden gebruikt254. 

De tweede beperking die VAN DER POEL (1929) aanbrengt is, dat alleen sprake kan 
zijn van accijnsheffing ‘als het betrekkelijk artikel hier te lande wordt vervaardigd’255. 
Deze beperking is in ieder geval achterhaald door de BENELUX-accijnsunificatie, in het 
kader waarvan tot de accijnsheffing ook worden gerekend alle equivalente heffingen 
die bij invoer van accijnsgoederen worden geheven en welke voortaan onder de be-
naming accijns bij invoer worden geheven256. 

Staatssecretaris VAN DEN BERGE (1963) kan niet leven met VAN DER POEL’s accijnsde-
finitie: ‘Hoewel accijnzen in de literatuur wel zijn omschreven als verbruiksbelastin-
gen op hier te lande vervaardigde dan wel voor consumptie geschikt gemaakte of 

 
249.  Van der Poel (1927), blz. 42. Terra (1996), blz. 2. 
250.  Van der Poel (1929), blz. 366 lk. 
251.  Wet van 30 december 1910, Stb. 377. Voortgezet in de Wet op de accijns van alcoholhoudende 

stoffen, Stb. 1963, 240. 
252.  Handelingen II 1860-1861, 15 december 1860, blz. 547-548. 
253.  Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, blz. 7 lk. 
254.  HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671. 
255.  Van der Poel (1929), blz. 366 lk. 
256.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 16. 
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gegroeide artikelen, bestemd voor direct persoonlijk verbruik door de inwoners, ziet 
de ondergetekende geen reden om de naam accijns uitsluitend te reserveren voor 
belastingen die onder deze omschrijving zijn te rangschikken’257. Vanaf de wettelijke 
duiding van de benzineaccijns als ‘benzine-accijns’ in de nieuwe Wet op de accijns van 
minerale oliën258, wordt op de cursus voor adjunct-commies titulair van ‘s Rijks Belas-
tingen niet langer meer gedoceerd, dat accijnzen alleen worden geheven van goederen 
bestemd voor persoonlijk inwendig gebruik door de mens, maar ook door bedrijven259. 

Thans wordt met accijnzen beoogd het verbruik van specifiek aangewezen goede-
ren en diensten te treffen. Algemeen wordt aanvaard de accijnzen te beschouwen als 
verbruiksbelastingen260. De Accijnsrichtlijn gaat uit van zowel consumptief als produc-
tief verbruik van accijnsgoederen261. Alle verbruik wordt door de accijns getroffen262 
via de bestedingen, waarop de accijnzen kostprijsverhogend werken. Is geen sprake 
van verbruik, dan is heffing niet aan de orde. Gaat een goed verloren, dan is geen spra-
ke van verbruik en bestaat recht op teruggaaf van accijns263. Gestolen accijnsgoederen 
zijn niet teloorgegaan, maar in de verbruikssfeer terechtgekomen. Deze zijn uitgesla-
gen, zij het niet op legale wijze, waarvoor de houder van het belastingentrepot of AGP 
aansprakelijk wordt geacht264. 

Het begrip verbruik wordt in de Accijnsrichtlijn, de Wa, de Wbm, de Wet AVD, de 
Wet BPM noch in de Wet BR toegelicht. Onder verbruik moet worden verstaan: het 
eenmalig gebruiken van een voorwerp op zodanige wijze, dat het verdwijnt, zichtbaar 
vermindert of snel wordt vernietigd. Dit verbruik wordt met de accijns eenmalig be-
last. Bij gebruik daarentegen wordt aan langzame slijting gedacht265. Het begrip ver-
bruik is niet beperkt tot de eigenlijke verbruiksfunctie van de heffingsobjecten van de 
accijnzen, bijvoorbeeld, waar het tabaksproducten betreft, het roken daarvan. Ook het 
tentoonstellen of het doen testen daarvan valt onder het begrip verbruik in de zin van 
een verbruiksbelasting. Verbruiksbelastingen treffen het belastbare goed of dienst ter 
zake van het verbruik ervan eenmalig, zoals de accijnzen en de omzetbelasting. Ge-
bruiksbelastingen treffen het belastbare goed of dienst ter zake van het gebruik ervan 
periodiek, zoals de voormalige personele belasting met zijn vele grondslagen en de 
forfaitaire IB van scheepstonnages. Het wezen van de accijnzen als verbruiksbelastin-
gen brengt mee, dat accijnsgoederen die door middel van uitslag of invoer in het vrije 
handelsverkeer zijn gebracht in de heffing zijn betrokken. Er is daarom geen plaats 
voor een teruggaaf van accijns ten aanzien van goederen die in gebruikte staat worden 
teruggenomen266. Belastingen geheven naar gebruiksduur zijn geen accijnzen267. 

 
257.  Kamerstukken II 1963-1964, 7185, nr. 5, blz. 1. 
258.  Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 6, blz. 2 lk. 
259.  Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1654 rk. 
260.  Kamerstukken II 1962-1963, 6735, nr. 5, blz. 2 lk. Handelingen II 1962-1963, 5 maart 1963, 

blz. 838 lk. 
261.  Artikel 1 Accijnsrichtlijn. 
262.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 rk. 
263.  Kamerstukken II 1932-1933, 2 Hoofdstuk VIIB, nr. 7, blz. 12 lk. 
264.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 6-7. 
265.  Van der Poel (1927), blz. 30. Hulst (1932), blz. 18. 
266.  Vgl. Hof ’s-Hertogenbosch 11 mei 2001, nr. 95/03665, LJN AB1882, V-N 2001/40.16, r.o. 4.1. 
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Evenmin is sprake van accijnsheffing in geval van heffing van aan de hand van de 
scheepstonnage forfaitair vastgestelde winst in de zeescheepvaart. Bij de tonnage van 
schepen is immers geen sprake van verbruik, maar van gebruik en keert de heffing 
jaarlijks weer, zodat geen sprake is van eenmalige heffing268. 

Zowel de BTW als de accijnzen drukken op bestedingen ter zake van verbruik door 
de consument van goederen en diensten269. Met de BTW wordt beoogd alleen con-
sumptief verbruik te treffen. De accijnzen drukken op zowel productief als consump-
tief verbruik, ofschoon het uitgangspunt is het verbruik van accijnsgoederen als 
hulp- of grondstof voor productieve doeleinden voor de heffing zo veel mogelijk te 
ontzien. In een aantal gevallen wordt vrijstelling verleend voor accijnsgoederen die 
worden verbruikt als grondstof270. De vrijstellingen laten de ondernemer vrij in zijn 
grondstofkeuze, omdat sommige van hen er noodgedwongen meerdere kiezen ‘naar 
mate de wederkeerigen prijs dier voorwerpen’271. In de 19e eeuw hebben azijnmakerij-
en, stokerijen van chemicaliën, stokerijen van reukwater en vervaardigers van alcoho-
lische vernissen vrijdom van gedistilleerdaccijns272. Loodwitmakerijen en sacharine-
saturni stokerijen hebben vrijdom van azijnaccijns273. Garen- en katoenweverijen 
hebben vrijdom van azijnaccijns voor zover aanwending plaatsvindt buiten de mense-
lijke consumptie274. Ook zijn vrijgesteld wijn die wordt aangewend om daaruit cognac 
te stoken, minerale oliën ter ondervuring van productieprocessen275 en accijnsgoede-
ren ten behoeve van research, kwaliteitscontroles en smaaktesten276. 

De likeurstokers wordt bij de Staatsbegroting voor 1832 een speciale regeling in het 
vooruitzicht gesteld, omdat de gewone regels voor teruggaaf van accijns voor hen niet 
goed toepasbaar blijken: ‘doch deze wetten, bepaaldelijk doelende op den uitvoer van 
onvermengde accijns-goederen en in bepaalde hoeveelheden, kunnen den likeursto-
kers niet te stade komen; het is uit dien hoofde, dat op het nader verlangen van de 
zijde der fijne likeurstokers eene nieuwe wetsverordening thans wordt voorgesteld, 
terwijl dezelve door de belanghebbende fabrikanten een en andermaal is aangevraagd 
als een middel ter opbeuring van dezen weleer bloeijenden tak van inlandsche nijver-
heid’277. Een uitzondering op deze reeks vormt suiker welke dient voor het inmaken 
van vruchten en het vervaardigen van vruchtengeleien, die hier te lande worden ver-

 
267.  HvJ EG 27 november 2003, nr. C-185/00, EC en Zweden vs. Finland, Jur. 2003, blz. I-14189, r.o. 56. 
268. Kamerstukken I 1995-1996, 24 482, nr. 116c. 
269.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 189, nr. 2, blz. 8 rk. 
270.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 14. 
271.  Handelingen II 1835-1836, 5 december 1835, blz. 49 rk. 
272.  Wet van 22 december 1835, Stb. 38. 
273.  Wet van 4 mei 1832, Stb. 14. Kamerstukken II 1831-1832, XII, nr. 4, blz. 529 rk. 
274.  Wet van 8 juni 1831, Stb. 1831, 15. Wet van 19 december 1833, Stb. 64. Kamerstukken II 1833-

1834, II, nr. 3, blz. 4 rk. 
275.  Handelingen II 1835-1836, 5 december 1835, blz. 49 rk. Artikel 7 Wet van 22 juli 1899, Stb. 170. 

Artikel 65 lid 1 onderdeel a jo. artikel 64 Wa. 
276.  Artikel 68 lid 1 Wa jo. artikel 23 lid 1 UB Accijns. 
277.  Kamerstukken II 1831-1832, IV H, nr. Eerste, Tweede, Derde en Vijfde Afdeeling, blz. 203 rk. Arti-

kel 1 Wet tot verbetering der accijnsen op het buiten- en binnenlandsch gedistilleerd, Stb. 1832, 4. 
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bruikt. Een vrijstelling ‘zou niet strooken met het karakter der belasting’278. Dergelijke 
vrijdommen zijn gebaseerd op het uitgangspunt de voortbrenging van goederen en 
diensten (productieve bestedingen) zo veel mogelijk te ontzien279. Gedurende de 
19e eeuw is het zo veel mogelijk vrijwaren van het bedrijfsleven van financiële en 
administratieve lasten een fundamenteel uitgangspunt280 ‘om die fabrikanten daarin te 
gemoet te komen en hen alzoo in staat te stellen, om de mededinging met de buiten-
landers te kunnen volhouden’281, waarbij het algemeen belang prevaleert282 en de vrij-
stelling bij de wet moet zijn geregeld283. 

Artikel 251 van THORBECKE’S gemeentewet (1851) bepaalt dat de gemeenten de vrij-
dom van Rijks-accijnsen op voorwerpen ‘tot voortbrengend verbruik in fabrijken of 
andere ondernemingen van nijverheid’ moeten respecteren. Dat wil zeggen dat zij 
geen accijnzen mogen heffen van grondslagen die op Rijksniveau van accijns zijn 
vrijgesteld; het principe van het BRAATHENS-regel (1999) avant la lettre, want thans 
zien wij deze regel terug in het verbod om een nationale, niet-communautaire accijns 
te heffen van accijnsgoederen die op communautair niveau zijn vrijgesteld (ook al 
wordt die nationale accijns geheven met een specifiek doel284. Ook de MvT moedigt de 
gemeenten aan de gemeentelijke accijnsheffing van deze voorwerpen achterwege te 
laten: ‘Er bestaat althans geene reden, waarom in de gevallen, dat het Rijk vrijdom 
verleent, de gemeenten die ook niet zouden geven’. Verschillen in accijnsheffing im-

 
278.  Kamerstukken II 1895-1896, 2, Wet op de Middelen, nr. 7, blz. 3 lk. 
279.  Artikel 210 onderdeel d Staatsregeling 1798. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 5, blz. 561-

562. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 6, blz. 568-569. Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, 
blz. 118 rk. Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425-426. Kamerstukken II 1818-1819, XII, 
nr. 12C, blz. 520 lk. Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425 rk. Kamerstukken II 1831-
1832, XXI, nr. 5, blz. 795-796. Handelingen II 1831-1832, 30 maart 1832, blz. 271 rk. Kamerstuk-
ken II 1895-1896, 15, nr. 1, blz. 3. Gogel (1820), blz. 176-177. 

280.  Gogel (1820), blz. 323. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 305. Handelingen II 1815-
1816, 7 juni 1816, blz. 119 lk. (Frans) en 120 (Nederlands). Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, 
blz. 116 rk. Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 121 lk. Handelingen II 1817-1818, 10 maart 
1818, blz. 299 rk. en 301 lk. Handelingen II 1818-1819, 24 april 1819, blz. 341. Kamerstukken II 
1831-1832, IV I, nr. 4, blz. 226 rk. Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 2, blz. 556 rk. Handelingen II 
1831-1832, 22 maart 1832, blz. 256 rk. Kamerstukken II 1832-1833, IV, nr. 7, blz. 289 rk. Kamer-
stukken II 1850-1851, LVII, nr. 3, blz. 37619 lk. onderaan. Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 26, 
blz. 603 lk. Kamerstukken II 1856-1857, LVI, nr. 3, blz. 261-262. Kamerstukken II 1856-1857, LVI, nr. 
3, blz. 261 rk. onderaan. Kamerstukken II 1856-1857, LVI, nr. 8, blz. 728-731. Kamerstukken II 1912-
1913, 79, nr. 2, blz. 8. Kamerstukken II 1913-1914, 248, nr. 3, blz. 1 rk. Kamerstukken II 1913-1914, 
248, nr. 5, blz. 5 lk. 

281.  Kamerstukken II 1831-1832, XII, nr. 1, blz. 528-529. Zie ook: Handelingen II 1818-1819, 24 april 
1819, blz. 338-339. Handelingen II 1831-1832, 30 maart 1832, blz. 280 lk. Kamerstukken II 1833-
1834, II, nr. 3, blz. 4 rk. 

282.  Handelingen II 1831-1832, 30 maart 1832, blz. 280 lk. 
283.  Handelingen II 1831-1832, 22 maart 1832, blz. 256-257. Handelingen II 1831-1832, 30 maart 1832, 

blz. 268-269. Handelingen II 1835-1836, 5 december 1835, blz. 49 rk. 
284.  Artikel 3 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 8 Structuurrichtlijn minerale oliën (vervallen; thans: artikel 

14 lid 1 aanhef en onderdeel a Richtlijn energiebelastingen). HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, 
Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. Riksskatteverket (raffinaderijvrijstel-
ling), Jur. 1999, blz. I-3419. 
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mers benadelen het vrije verkeer van goederen en diensten. Daarmee zet THORBECKE 
de toon voor een interne markt binnen het Nederlandse grondgebied waar vrijheid 
heerst voor het goederen- en dienstenverkeer: ‘Wanneer de fabrikant belasting moet 
betalen van hetgeen hij ter voortbrenging van zijn fabrikaat behoeft, wordt hij belet, 
het met gelijk voordeel te verkoopen als de elders gevestigde fabrikant die met geene 
belasting is bezwaard. Het is dus redelijk en billijk, dat alles, wat ter voortbrenging van 
artikelen van handel dient, van plaatselijke belasting worde vrijgesteld’285. Onder ‘dat 
alles’ verstaat de bewindsman: ‘alles wat tot voortbrengend verbruik strekt, en dus 
niet alleen eigenlijke grondstoffen, maar alles wat ter fabricatie gebezigd wordt, ook 
de zoogenaamde hulpstoffen, bijv. brandstoffen’286. 

De algehele afschaffing van de gemeentelijke accijnzen is vanaf 1865 met een 
nieuw artikel 241 van de gemeentewet een feit: ‘Belastingen op voorwerpen van ver-
bruik worden niet geheven’287. ‘Voortaan zal alleen het Rijk accijnsen kunnen heffen, 
terwijl de gemeenten zich zullen moeten bewegen op het gebied der directe belastin-
gen’. Ter compensatie daarvan worden de gemeentelijke financiën voortaan voorzien 
van rechtstreekse betalingen door het Rijk van 4/5 deel van de opbrengsten van de 
personele belasting. Het lijkt consequent de gehele personele belasting, inclusief hef-
fing en invordering aan de gemeenten over te doen, maar daartegen verzet zich het 
kiesrecht: ‘De kohieren, maatstaf van elks gegoedheid, blijven dezelfde als vroeger’288. 
De gegoedheid en de aanslag in de personele belasting zijn de maatstaven van het 
censuskiesrecht. Een betere balans in de heffing van Rijks- en gemeentelijke belastin-
gen maakt het mogelijk de tollinien te slechten die om alle steden liggen waar ge-
meentelijke belastingen worden geheven289. Het Rijk springt vervolgens geheel en al in 
het zelfgecreëerde vacuüm door de accijnzen van het geslacht, thee en gedistilleerd te 
verhogen290. 

Het wegnemen van belemmeringen voor handel en nijverheid is volgens minister 
VAN BOSSE (1853) een beginsel291, volgens het Tweede-Kamerlid CORVER HOOFT (1879): 
‘handelsvrijheid als Regeringsbeginsel’292 en volgens het Tweede-Kamerlid en eco-
noom DE BRUYN KOPS (1874) is het de ‘groote taak der Regering in dit opzigt’ het belas-
tingstelsel zo vorm te geven, ‘dat de productie niet te veel wordt belemmerd, dat de 

 
285.  Kamerstukken II 1850-1851, LVII, nr. 3, blz. 398 lk. 
286.  Kamerstukken II 1850-1851, LXV, nr. 6, blz. 529 rk. 
287.  Wet van 7 juli 1865, Stb. 79. 
288.  Kamerstukken II 1864-1865, LIV, nr. 5, blz. 983 rk. § 3, en blz. 987 lk. 
289.  Kamerstukken II 1862-1863, CV, nr. 17, blz. 1372 rk. Handelingen II 1863-1864, 12 mei 1863, 

blz. 6363-6364. 
290.  Kamerstukken II 1864-1865, LIV, nr. 5, blz. 983 lk. Wet van 7 juli 1865, Stb. 79. 
291.  Minister VAN BOSSE in: Kamerstukken II 1853-1854, LVI, nr. 3, blz. 460 lk.: ‘Men is daarbij uitgegaan 

van het beginsel, om der nijverheid de handen zooveel mogelijk vrij te laten bij de bewerking van 
het graan of meel’. Zie bijvoorbeeld ook het betoog van het Tweede-Kamerlid Jongstra ter gelegen-
heid van de begrotingsbehandeling 1851: Handelingen II 1850-1851, 18 december 1850, 
blz. 371 rk. Kamerstukken II 1853-1854, LVI, nr. 3, blz. 460 lk.: ‘Men is daarbij uitgegaan van het be-
ginsel, om der nijverheid de handen zooveel mogelijk vrij te laten bij de bewerking van het graan of 
meel’. 

292.  Handelingen II 1879-1880, 12 december 1879, blz. 554 lk. 
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Staat van hetgeen de nationale productie jaarlijks oplevert, het hem toekomend deel 
zoodanig oogste dat de productive arbeid ook voor het vervolg niet wordt verlamd’293. 
Een eerste eis voor het belastingstelsel is dat het de geringst mogelijke schade aan de 
productie toebrengt. Belastingheffing moet met de minste verstoring voor de voort-
brenging worden vormgegeven. De belastingbronnen dienen te zijn de oorsprongen 
van de voortbrenging, dus kapitaal en arbeid, aan te spreken in de vruchten daarvan294. 
Dit beginsel houdt in de 19e eeuw in, dat vrijstelling van de eerste levensbehoeften 
van alle belastingen voor de algemeene welvaart noodzakelijk is’295, hetgeen ‘gelijk-
stelling der voeding van den arbeider met de grondstoffen’296 impliceert, opdat ‘men 
om de vruchten den boom spare’297. THORBECKE‘s sturende kracht hierbij is het hoofd-
beginsel ‘dat de voortbrengende kracht worde vrijgemaakt‘. Een goed gevoede en 
gezonde beroepsbevolking heeft een betere arbeidsproductiviteit298. 

Nog steeds worden productieve bestedingen, zoals het verbruik van accijnsgoede-
ren als grondstoffen, zo veel mogelijk ontzien299. Gedurende de 19e eeuw zijn produc-
tieve bestedingen derhalve zo veel mogelijk buiten de heffing gehouden en onderne-
mers ontzien van administratieve lasten. Nederland is als handelsland overwegend op 
doorvoer- en uitvoer georiënteerd. Daarom worden typische handelsgoederen zoals 
tabak, koffie, thee, suiker en cacao, ondanks de eminente geschiktheid als belastingob-
ject, aanvankelijk niet in de accijnsheffing betrokken op basis van het beginsel ‘Eene 
belasting moet zoo weinig mogelijk op de voortbrenging drukken’300. Uitsluitend de 
binnenlandse consumptie van goederen en diensten mag worden getroffen. Geduren-
de de tweede helft van de 20e eeuw is dit beginsel duidelijk op zijn retour. Accijnsgoe-
deren zoals alcoholhoudende stoffen, minerale oliën en andere energieproducten 
dienen dikwijls als grond- of hulpstoffen voor de vervaardiging van andere goederen 
en diensten. De accijnzen van alcoholhoudende stoffen, minerale oliën en andere 
energieproducten vormen dan in veel gevallen wel een kostenpost voor ondernemers 
met als ratio’s energiebesparing, mobiliteitsbeperking en rechtvaardige verdeling van 
de lastendruk (verlaging van de winstbelastingen). Het geven van restitutie van ac-
cijnzen die drukken op grond- en hulpstoffen is ongebruikelijk en uitzonderlijk301. 

 
293.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 745 lk. 
294.  Handelingen II 1874-1875, 24 november 1874, blz. 275-277. Vrankrijker (1967), blz. 113. 
295.  Handelingen II 1850-1851, 18 december 1850, blz. 371-372. 
296.  Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, blz. rk. 
297.  Handelingen II 1854-1855, 9 juni 1855, blz. 875 rk. 
298.  Handelingen II 1854-1855, 20 december 1854, blz. 473 lk. 
299.  J. de Kater, Herstructurering van de accijnswetgeving, deel 2, FED 1991/813. 
300.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 118 rk. Artikel 210 onderdeel d Staatsregeling 1798. 

Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 5, blz. 561-562. Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, 
blz. 425-426. Kamerstukken II 1831-1832, XXI, nr. 5, blz. 795 rk. Kamerstukken II 1815-1816, XXXI-
II, nr. 6, blz. 568 rk. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 6, blz. 569. Kamerstukken II 1831-1832, 
XXI, nr. 5, blz. 795-796. Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 lk. Handelingen II 1818-
1819, 14 mei 1819, blz. 425 rk. Gogel (1820), blz. 176-177. 

301.  Zie bijvoorbeeld: Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1655 lk. en 1661 rk. 
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2.13 Beïnvloeding van bestedingen 

‘Bij de bestudering van het maatschappelijk effect van de heffing van verbruiks-
belastingen moet bijzondere aandacht worden besteed aan de invloed van de heffing op 
de prijsvorming.’302 

 
DR. F.H.M. GRAPPERHAUS, 

staatssecretaris van Financiën, 1968 
 

Zoals gezegd is het primaire doel van belastingheffing het innen van collectieve mid-
delen om overheidsuitgaven te financieren. Tegelijkertijd beoogt de wetgever soms 
met een belastingmaatregel, als nevengeschikt of secundair doel, tevens een bepaalde 
sturing van gedrag ten behoeve van energiezuinigheid, waterbesparing en minder 
roken en drinken. In het algemeen gesproken zal elke belasting zowel middelen gene-
reren als een zeker effect hebben op niet-fiscale beleidsterreinen. Het is daardoor 
mogelijk bij de afweging of een bepaalde belasting ingevoerd of verhoogd moet wor-
den, ook de afgeleide gedragseffecten een rol te laten spelen. 

Afgeleide effecten kunnen door de keuze van de grondslag van een belasting en dif-
ferentiaties van de tarieven beoogd worden. Zolang het tarief niet zodanig hoog wordt 
vastgesteld dat de beoogde gedragsreacties er toe leiden dat de grondslag praktisch 
verdwijnt, is sprake van een combinatie van een budgettaire opbrengst en een nage-
streefd afgeleid effect. In dat opzicht is het onderscheid tussen een belasting waarbij 
het genereren van opbrengsten voorop staat, en een bestedingssturende belasting die 
primair niet-fiscale doeleinden dient, voornamelijk theoretisch. Naast het rechttoe-
rechtaan heffen van accijnzen ten behoeve van ‘s lands schatkist, heeft accijnsheffing 
tegelijkertijd vanzelf het voordeel dienstig kunnen zijn bij het bevorderen van spaar-
zaam, zuinig of gezond gedrag, vaak, zoals met betrekking tot de ontmoediging van 
het gebruik van tabak en van de bestrijding van drankmisbruik, tezamen met andere 
maatregelen dan prijsmaatregelen. Een ander bijkomend voordeel is dat er externe 
kosten van vervuiling, verspilling en ongezond gedrag door middel van accijnsheffing 
in de prijzen van de daaraan gerelateerde goederen en diensten tot uitdrukking ko-
men, ter meerdere bewustwording van de consument en de producent. Bij het ramen 
van belastingmaatregelen worden gedragseffecten conform begrotingsregels buiten 
beschouwing gelaten. Deze effecten worden wel in de algemene macro-economische 
doorwerking automatisch in aanmerking genomen303. 

Bewindslieden van Financiën staan in het algemeen terughoudend tegenover het 
gebruik van het fiscale instrumentarium voor niet-fiscale doelen. De reden daarvoor is 
dat aan het gebruik van het fiscale instrumentarium naast belangrijke voordelen ook 
nadelen verbonden kunnen zijn, waaronder lagere opbrengsten, hogere nalevingskos-
ten, en het niet neerslaan van de effecten waar die volgens de doelstelling wel beho-

 
302.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 189, nr. 2, blz. 8 rk. 
303.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 290, nr. 2, blz. 13. 
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ren neer te slaan304. Voorts moeten belastinginstrumenten met een stimulerende rol 
aan het Europese staatssteunregime voldoen en blijken. De steunregels blijken met 
regelmatig een belemmering te vormen voor specifieke belastingmaatregelen met de 
rechtsgrond duurzame ontwikkeling. Het nut van inzet van het fiscale instrumentari-
um ten behoeve van niet-fiscale doelen moet bij elk voorstel afzonderlijk overwogen 
worden. 

Accijnzen trekken de aandacht vanwege hun al dan niet bedoelde bestedingen-
sturende werking. In het politieke krachtenveld is het steeds behendig laveren om het 
optimale evenwicht te vinden tussen belastingopbrengst en minimale gedragseffec-
ten. Een te hoog tarief kan een sector doen kwijnen305. Een gering effect voor de burger 
kan voor de schatkist al een groot belang zijn306. Ook raken hoge tarieven aan de maat-
schappelijke acceptatie. Ingrijpende belastingmaatregelen kunnen stuiten op maat-
schappelijke of bestuurlijke weerstand307. Kostprijsstijgingen voeren tot beperkingen 
van de reële bestedingen, dat wil zeggen tot negatieve bestedingseffecten. 

Al in de 19e eeuw is de wetgever zich ervan bewust dat accijnzen het vermogen 
hebben bepaalde bestedingen te beïnvloeden tegen de laagste maatschappelijke kos-
ten en om vernieuwing van productieprocessen te bevorderen308. Om deze redenen 
wordt aan sociaal-economische effecten van de accijnzen op de prijsvorming steeds 
bijzondere aandacht besteed309. Op de goederen die de accijnsheffing treft, werkt zij 
waardeverminderend en diefstalgevaar- en fraudedrukverhogend310. Bij uitstek leent 
de sigarettenmarkt zich voor de ontwikkeling van illegale handel311. 

Vanwege dit spectrum en de ermee gemoeide belangen is de Raad van State van 
opvatting, dat nieuw in te voeren belastingen en wijzigingen in bestaande heffings-

 
304.  Twee dure voorbeelden daarvan zijn het buitenlandlek bij de stimulering van duurzame energie, 

welke tot gevolg had, dat belastingopbrengsten naar het buitenland wegvloeiden zonder dat daar 
een toename van de capaciteit voor duurzame elektriciteit in Europa tegenover stond, en tegenover 
de naar Nederland geëxporteerde duurzame elektriciteit in de exportlanden een vergroot eigen 
binnenlands gebruik stond van gangbare, niet-duurzame elektriciteitsproductie, waardoor ook nog 
het gevaar begond te ontstaan, dat door de toenemende import de opwekking van duurzame elek-
triciteit in Nederland onder druk kwam te staan. Kamerstukken II 2002–2003, 28 665, nr. 3, blz. 3, 
en nr. 8, blz. 8-9. Het tweede is de energiepremieregeling, eveneens een faciliteit binnen de EB, 
waarmee het marktaandeel van energiezuinige apparaten fors is gestegen. Voor het toekennen van 
in totaal € 159 miljoen aan energiepremies werden € 42 miljoen kosten gemaakt. Een vijfde van het 
totale budget (premies + uitvoeringskosten) van de regeling bestond dus uit uitvoeringskosten. 
Kamerstukken II 2005–2006, 30 375, nrs. 1–2, blz. 177. 

305.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1850-1851, XCIII, nr. 3, blz. 574 lk. 
306.  Vgl. Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 2 lk. 
307.  Zie: Kamerstukken II 1997-1998, 25 887, nr. 2, blz. 8 en 26. 
308.  Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 126-127. 
309.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 189, nr. 2, blz. 8 rk. 
310.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 rk. 
311.  Zo ook zelfs het HvJ EG in: HvJ EG 13 september 2007, nr. C-374/06, BATIG Gesellschaft für Beteili-

gungen mbH vs. Hauptzollamt Bielefeld, r.o. 34, HvJ EG 10 december 2002, nr. C-491/01, The Queen 
and Secretary of State for Health vs. British American Tobacco (Investments) Ltd en Imperial Tobac-
co Ltd., Jur. 2002, blz. I-11453, r.o. 87, en HvJ EG 29 april 2004, nr. C-222/01, British American To-
bacco Manufacturing BV te Zevenaar vs. Hauptzollamt Krefeld (ontstaan, kwijtschelding en terug-
betaling van een douaneschuld), Jur. 2004, blz. I-4683, r.o. 72. 
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wetten met verdergaande effecten dan alleen budgettaire, behoren te worden opge-
nomen in afzonderlijke wetsvoorstellen, opdat die dan op adequate wijze kunnen 
worden behandeld312.  

Een accijns heeft een onweerlegbaar muterend effect op consumptie en produc-
tie313. Het zakelijke en generieke karakter van de accijnzen maakt dat de heffing glo-
baal en met een zekere ruwheid verloopt314. Zo heeft de benzineaccijns niet het ver-
mogen selectief te werken tussen zinvol en minder zinvol gebruik, tussen woon-
werkverkeer en recreatieve doeleinden315 of iets te doen aan de positie van gehandi-
capten met een auto316. 

Accijnzen werken steeds in de richting van een bepaald goed of dienst of een be-
paalde doelgroep317. De tariefstelling wordt in de eerste plaats bepaald door de beno-
digde middelen en zo nodig vervolgens door de wenselijke beïnvloeding in de samen-
stelling van de bestedingen. Zo behoort de tabaksaccijns tot de instrumenten om het 
roken te ontmoedigen. De tabaksaccijns verzet zich niet tegen een aanwending als 
instrument om het roken in het algemeen of van de meer schadelijke tabaksproducten 
te beperken. Slechts wanneer het volksgezondheidsbeleid een krachtiger maatregel 
vergt, is een algeheel rookverbod het meest effectief. 

Tegen accijnsheffing die varieert naargelang de schadelijke bestanddelen van ta-
baksproducten, staan volgens de wetgever geen principiële belemmeringen in de 
weg318. Maar het zou dan toch niet mogen voorkomen, dat tabaksproducten zo zijn 
gedefinieerd, dat sigaretten die in het geheel geen tabak bevatten (kruidensigaretten 
voor astmapatiënten of als hulpmiddel bij het stoppen met roken) toch in de 
accijnsheffing worden betrokken319. 

De generieke werking van accijnzen kan welvaartsverliezen veroorzaken voor de-
genen wier verbruiksgedrag geen maatschappelijke schade oproepen, terwijl het 
schadelijke gedrag van anderen daarmee niet onder afdoende controle staat. De inzet 
van het accijnsinstrument moet daarom ondersteunend worden gezien aan, dat wil 
zeggen bij voorkeur gepaard gaan met flankerende maatregelen, gericht op de pro-
bleemgroepen zoals jongeren en verslaafden, in geval van bijvoorbeeld roken en drin-
ken. 

Zoals hiervóór al is vastgesteld, worden accijnsverhogingen, naar het Tweede-
Kamerlid BECKERS-DE BRUIJN (1981) het treffend formuleert, ‘zuiver vanuit budgettaire 
overwegingen verdedigd, maar zij kunnen wel degelijk een consumptiebeïnvloedend 
effect hebben. Bij voorbeeld als het om vruchtesappen gaat, willen wij ook dat con-

 
312.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 4, blz. 2. Kamerstukken II 2006-2007, 

30 804, nr. 10. 
313.  Handelingen II 1820-1821, 30 juni 1821, blz. 499 lk. Kamerstukken II 1850-1851, LVII, nr. 3, 

blz. 373 rk. 
314.  Handelingen II 1982-1983, 22 maart 1983, blz. 3200 lk. 
315.  Handelingen II 1973-1974, 21 november 1973, blz. 1115 lk. 
316.  Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5254 lk. 
317.  Handelingen I 1981-1982, 29 juni 1982, blz. 516 mk. 
318.  Kamerstukken II 1977-1978, 14 835, nr. 6, blz. 23. 
319.  Zie de behandeling van het KRUIDENSIGARETTEN-arrest (2006) in hoofdstuk 4. 
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sumptiebeïnvloedend effect’320. Volgens BECKERS-DE BRUIJN is een voldoende groot 
prijsverschil tussen alcoholhoudende dranken en alcoholvrije dranken vanwege het 
bestedingseffect dat daarvan uitgaat in het belang van de volksgezondheid. Ook minis-
ter HOOGERVORST van Volksgezondheid (2005) is deze mening toegedaan en stelt voor 
surtaxes te leggen op de alcoholaccijnzen die de jeugd moeten weghouden van de 
alcopops, de mixdranken321. De wetgever is, zoals vaker in de politieke besluitvorming 
plaatsvindt, onderling verdeeld. Een meerderheid van de Tweede Kamer meent, dat 
een verhoging van de accijns van premixen van 345% niet zal leiden tot minder con-
sumptie van alcohol door jongeren, zodat ‘s ministers voorgestelde verhoging geen 
doorgang vindt322. 

Volgens de staatssecretaris kunnen accijnzen een effectief onderdeel vormen van 
beleid gericht op terugdringing van automobiliteit. Door de variabele kosten van 
mobiliteit te verhogen via de accijns op brandstof en tegelijkertijd via de 
motorrijtuigenbelasting (MRB) de vaste lasten te verlagen, kan de groei van het 
autogebruik worden afgeremd. Op langere termijn zal ook het rekeningrijden een 
belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de fileproblematiek en er tevens 
toe leiden dat de prijs van autogebruik dichter aansluit bij de maatschappelijke kos-
ten323. De effectiviteit van de inzet van kostprijsverhogende belastingen als instrument 
van milieu-, energie- en verkeers- en vervoersbeleid is sterk afhankelijk van het doel 
en de omstandigheden waaronder dergelijke doelen worden nagestreefd, alsmede van 
de prijselasticiteit van het accijnsgoed. Sturing van bestedingen kan een absolute 
beperking van het verbruik van een product dan wel een beperking van de groei van 
het verbruik ervan inhouden. 

Wanneer sturing van bestedingen mede tot doel van de belastingheffing wordt ge-
maakt, kan spanning optreden tussen de budgettaire doelstelling van de accijns en de 
bestedingensturende doelstelling. Gebleken is, dat bij concurrerende brandstofsoorten 
een budgettair-neutrale tariefdifferentiatie een effectieve benadering kan zijn. Onge-
lode benzine heeft zijn plaats op de markt kunnen verkrijgen door een tariefdifferenti-
atie in de accijns van benzine ten nadele van gelode benzine, maar toch vooral door 
toepassing van voortschrijdende technologische inzichten. Bij deze soort van regule-
ring is sprake van ten minste twee voor de gebruikers gelijkwaardige alternatieven, 
maar uit een oogpunt van duurzame ontwikkeling ongelijke goederen. Een relatieve 
verhoging van de prijs van het minder gewenste product roept substitutie op ten 
gunste van het alternatieve duurzame product. Als een prohibitieve accijns geheven 
wordt, waarvan de opbrengst nadert tot nihil, is de beoogde gedragsverandering, de 
ontwijking van de accijns – door een kopersstaking – geslaagd. 

 
320.  Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 912 lk. 
321.  Kamerstukken II 2004-2005, 27 565, nr. 29. 
322.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 894, nr. 3, blz. 2, en nr. 4 en nr. 9. 
323.  Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 1, blz. 13. 
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2.14 Verdeling van belastingdruk 

‘het terrein, waar de Staat rechtstreeks ingrijpt in de verdeeling der voortbrengselen, 
d.i. op de belastingen’324 

 
MR. S. VAN HOUTEN, 

lid van de Tweede Kamer, 1869 
 

De Staat besteedt jaarlijks door middel van belastingheffing een deel van de nationale 
productie aan de gemeenschappelijke uitgaven, niet alleen ter bescherming van de 
burger, maar ook tot toeneming van diens kennis, zedelijke verheffing en welvaart325. 

Ter realisering van het ideaal van welvaart en rechtvaardigheid wordt gestreefd 
naar offerevenredigheid; er behoort voor een ieder evenredigheid te bestaan tussen 
het totale nut van het inkomen vóór de belastingamputatie en het nut, dat deze laatste 
voor het subject doet verloren gaan326. Daarnaast behoort het ‘tot de vereischten van 
een goed belastingstelsel (…) dat naast de belastingen, die meer uitsluitend op de 
vermogenden in den lande en op den middenstand drukken, ook enkele zoodanige 
gevonden worden, waartoe ieder ingezeten zonder onderscheid eene geringe bijdrage 
levert’327. Vanuit het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid (justitia distributiva) 
heft de overheid daartoe belastingen, waaronder accijnzen, in een zodanige veelsoor-
tigheid en verscheidenheid dat naarmate de burger meer geniet, hij meer bijdraagt.  

Een eerlijke, maar ook handige verdeling van de belastingdruk is het meest funda-
mentele criterium dat aan fiscale politiek en de werking van belastingen wordt ge-
steld328. De accijnzen dragen – veelal ongemerkt – substantieel bij aan spreiding van de 
belastingdruk329. Bij de gelijkelijke spreiding van de belastingdruk over de ingezetenen 
heeft het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid het primaat. Belastingen moe-
ten in verhouding staan tot het vermogen van de burger deze te kunnen dragen. Daar-
bij behoort de druk gelijk te zijn voor degenen die zich in gelijke sociaal-economische 
omstandigheden verkeren (horizontale gelijkheid) en ongelijk naar de mate van onge-
lijkheid voor degenen die in verschillende sociaal-economische omstandigheden ver-
keren (verticale gelijkheid). Horizontale gelijkheid wordt geassocieerd met het denk-
beeld van gelijke behandeling voor de wet, naar het beginsel égalité devant les charges 
publiques. Verticale gelijkheid omvat inkomensherverdeling waarmee de verschillen in 
de primaire inkomensverdeling die opkomen als gevolg van marktwerking, worden 
getemperd. De verdeling van de accijnsdruk hangt af van verbruikspatronen van ac-
cijnsgoederen en -diensten, zodat accijnsheffing zich niets kan aantrekken van hori-
zontale of verticale gelijkheid. Belastingheffing is een economisch verschijnsel. De 

 
324.  S. van Houten, De toekomst van onze finantiën, De noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid eener 

doortastende hervorming in ons belastingstelsel aangewezen, Groningen 1869, blz. 46. 
325.  Handelingen II 1874-1875, 24 november 1874, blz. 275-277. 
326.  Vgl. Hulst (1932), blz. 52. 
327.  Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 26, blz. 593 rk. 
328.  Cnossen (1977) , blz. 38. 
329.  Kamerstukken II 1977-1978, 14 835, nr. 6, blz. 23. 
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justitia distributiva, ‘eene regtvaardige gelijkmatige verdelingen der belastingen’330 en 
het welvaartsbeginsel, brengen mee de voortbrengende kracht, dat wil zeggen produc-
tieve bestedingen, zoals het verbruik van accijnsgoederen als grond- of hulpstoffen, 
zoveel mogelijk te ontzien331: ‘vrijheid van alle takken van nijverheid, van landbouw 
en fabriekwezen, van handel en scheepvaart, met één woord, vrijheid van arbeid’332. 
De accijnzen van energieproducten vormen echter wel een kostenpost voor on-
dernemers met als rechtsgrond energiebesparing, mobiliteitsbeperking en verlaging 
van de winstbelastingen. Hierbij wordt volledige afwenteling in een groot scala eind-
producten en vervoersdiensten verondersteld. Door de wijde spreiding van het ver-
bruik is de accijnsdruk breed verdeeld333. 

De accijnzen dragen bij aan een rechtvaardige verdeling van de totale be-
lastingdruk, die gelijkelijk dat wil zeggen naar evenredigheid ofwel draagkracht over 
de burgers behoort te zijn gespreid. Geheven van goederen en diensten met een gerin-
ge prijselasticiteit vormen de accijnzen solide en stabiele belastingbronnen. Een deel 
van de draagkracht dient volgens PIERSON (1881) met behulp van correctieve ver-
bruiksbelastingen gestalte te krijgen334. Zo is met de keuze voor de vier accijnzen op 
milieugrondslag een verhoging van andere belastingen, met minder gewenste effec-
ten, voorkomen335. Een van deze vier, de EB, dient met zijn forse opbrengst uitdrukke-
lijk als financieringsinstrument voor de verlaging van de directe lasten op arbeid en 
ondernemen336. 

Lastenverzwaringen worden dikwijls daar neergelegd, waar die lasten een gunstig 
effect kunnen hebben op energiebesparing, werkgelegenheid en volksgezondheid, 
vanuit de visie, dat belastingpolitiek niet alleen gericht is op verkrijging van financiële 
middelen, maar ook instrumenten biedt op andere beleidsterreinen. Accijnzen druk-
ken op bestedingen en appelleren daarmee aan bestedingsdraagkracht337. Het belas-

 
330.  Handelingen II 1850-1851, 18 december 1850, blz. 371 rk.  
331.  Handelingen II 1854-1855, 20 december 1854, blz. 473 lk. J. de Kater, Herstructurering van de 

accijnswetgeving, deel 2, FED 1991/813. 
332.  Handelingen II 1850-1851, 18 december 1850, blz. 371 rk.  
333.  Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 11, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1965-1966, 8302, nr. 3. Kamer-

stukken II 1965-1966, 8302, nr. 5, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1966-1967, 8836, nr. 3, blz. 3 lk.  
334.  N.G. Pierson, in: De Gids 1881 III blz. 7-8. 
335.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 3, blz. 3. 
336.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 2-13. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, 

blz. 7-10. Kamerstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 6, blz. 4-5. Kamerstukken II 1994-1995, 23 900 
XIII, nr. 6. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800, nr. 1, Bijlage 13. Daar is ook aangegeven dat voor het 
vaststellen van de belastingvrije voet voor elektriciteit een objectieve maatstaf, vergelijkbaar met 
die voor aardgas, ontbreekt. Bovendien is het elektriciteitsverbruik veel sterker dan het gasverbruik 
afhankelijk van de aanwezige apparatuur en van het gebruiksgedrag. Het onvermijdelijke verbruik 
is derhalve niet op louter objectieve maatstaven gebaseerd. Met de omzetting van de belastingvrije 
voeten, uitgedrukt in hoeveelheden aardgas en elektriciteit, in een vast bedrag (per elektriciteits-
aansluiting) die de bewindslieden per 1 januari 2001 hebben gerealiseerd, blijft steeds het uit-
gangspunt gelden dat de belasting ziet op het vermijdbare verbruik. Alleen de vormgeving van het 
onvermijdelijke verbruik is anders, terwijl bovendien door de omzetting in een vast bedrag de mili-
eueffectiviteit voor de categorie verbruikers met een laag energieverbruik nog wordt versterkt. 

337.  Zo ook: Handelingen II 1981-1982, 15 maart 1982, UCV 25, blz. 25-10 lk. 
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tingstelsel is dan ook een gemengd stelsel, gegrondvest op drie pijlers: (1) zakelijke 
belastingen op onroerende zaken, (2) verbruiksbelastingen, en (3) belastingen naar 
inkomsten en vermogen. De accijnzen vormen tezamen met de andere verbruiksbe-
lastingen de hoeksteen van het beste belastingstelsel338. Verscheidenheid van grond-
slagen helpen bepaalde doelgroepen in de samenleving te bereiken. Sommige accijn-
zen zijn noodzakelijk, deels om het begrip van verscheidenheid van grondslagen, deels 
omdat bepaalde groepen in de samenleving alleen daarmee te bereiken zijn. Wanneer 
een natie zich in een toestand van enige welvaart bevindt, verspreidt de accijnsdruk 
zich ongemerkt over de bevolking339. 

Belastingen worden van oudsher op hun gevolgen beoordeeld ter sturing van onder 
meer de collectievelastendruk, de koopkracht en de inkomensherverdeling. Tot hal-
verwege de 20e eeuw worden accijnzen met name ook geheven vanuit het beginsel 
dat iedere ingezetene gehouden is zijn bijdrage aan de samenleving te leveren340. Later 
wordt door verschuiving van belastingdruk naar de accijnzen, de belasting- en pre-
miedruk op inkomen uit arbeid en ondernemen verlicht in het belang van de werkge-
legenheid en ondernemen341. 

2.15 Fysieke accijnzen en accijnzen ad valorem 

‘Daar tegenover staat echter dat het karakter van de accijnzen, een vast bedrag, met 
zich brengt dat het niet aanpassen van accijnzen ertoe leidt dat de opbrengsten achter-
blijven bij het tempo van de algemene prijsstijging’342 

 
DRS. M.B. ENGWIRDA, 

lid van de Tweede Kamer, 17 december 1980 
 

De accijnzen zijn te onderscheiden in fysieke accijnzen en in accijnzen ad valorem, dat 
wil zeggen naar de waarde, evenals de BTW343. Onder fysieke accijnzen worden ver-
staan: de accijnzen welke naar een fysiek bestanddeel van een goed, zoals het alco-
hol-, wort-, koolstof- of energiegehalte, naar bepaalde metalen, chemicaliën of andere 

 
338.  Zie: N.G. Pierson, in: De Gids 1881 III blz. 91. 
339.  Handelingen II 1850-1851, 31 mei 1851, blz. 996 rk. 
340.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 547 rk. Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, 

blz. 518. Vissering (1865), § 785. Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 3 lk. Handelingen II 
1874-1875, 24 november 1874, blz. 275-277. Bok (1888). Handelingen II 1889-1890, 21 maart 
1890, blz. 1032 rk. 

341.  Hofstra (2002), blz. 101. H.J. Hofstra, Over belastingbeginselen, WFR 1979/1213. Hofstra (1992), § 8. 
L.G.M. Stevens, Regulerende energieheffing, droombeeld of nachtmerrie? WFR 1992/315. Kamer-
stukken II 1981, 17 047, nr. 2 blz. 5. Zie onder meer: HvJ EG 7 september 1999, nr. C-216/97, Jenni-
fer Gregg en Mervyn Gregg vs. Commissioners of Customs and Excise, Jur. 1999, blz. I-04947, V-N 
1999/47.21. HvJ EG 3 mei 2001, nr. C-481/98, EC vs. Frankrijk, Jur. 2001, blz. I-3369, V-
N 2001/42.18. Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 4, blz. 2 rk. Handelingen II 1886-1887, 
12 mei 1887, blz. 1662 rk. Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 3 rk. 

342.  Handelingen II 1980-1981, 17 december 1980, blz. 2197 rk. 
343.  Zie bijvoorbeeld: J.R. Ensing in: B.J.M. Terra, Douane, Inleiding tot het douanerecht, Arnhem 1986, 

blz. 381-382. 
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stoffen, naar hoeveelheid, gewicht of volume plegen te worden geheven naar in geld-
bedragen vastgestelde tarieven344. Met uitzondering van de heffing van tabakspro-
ducten, waarbij ten dele proportioneel ad valorem wordt geheven, is de maatstaf van 
heffing van de huidige accijnzen fysiek, dat wil zeggen dat de maatstaf een hoeveel-
heid of gewicht is345. 

Karakteristiek voor de fysieke accijnzen is dat de druk ervan afhankelijk is van het 
volume van het verbruik, niet van het bedrag in euro’s van het verbruik. Bij inflatie en 
nominaal stijgende inkomens neemt het verbruik uitgedrukt in euro’s toe, maar niet 
het verbruik uitgedrukt in volume. De fysieke accijns is een vast bedrag dat samen-
hangt met het fysieke bestanddeel van het goed of dienst waarop de accijns drukt346. 
Stijgt de prijs van een accijnsproduct ten gevolge van de geldontwaarding, dan blijft 
de verschuldigde accijns in absolute bedragen gelijk. Het bestanddeel van de prijs, dat 
de accijns uitmaakt, neemt automatisch af en, materieel gesproken, loopt de accijns 
dus terug. Het stelsel van een fysieke accijns heeft dus tot gevolg dat bij gelijkblijven-
de tarieven de reële druk daalt en het corrigerend vermogen afneemt bij stijging van 
het prijspeil347. Zulks in tegenstelling tot een proportionele accijns, dat wil zeggen een 
accijns ad valorem, waarbij de accijns wordt uitgedrukt in een percentage van de prijs 
van het aan accijns onderworpen goed348. Deze eigenschap brengt mee, dat het niet 
aanpassen (indexeren) van tarieven ertoe leidt, dat de opbrengsten achterblijven bij 
het tempo van de algemene prijsstijging. De accijns stijgt niet met de prijs van het 
accijnsgoed mee, omdat een prijsstijging de samenstelling van dat goed niet wijzigt en 
het met accijns belaste bestanddeel procentueel hetzelfde aandeel van dat accijnsgoed 
blijft uitmaken349. Een BTW-verhoging leidt voor fysieke accijnzen niet tot een verzwa-
ring van de accijnsdruk350. Een nominale inkomensstijging gaat niet gepaard met een 
evenredige stijging van de accijnsdruk. De accijnsdruk neemt daarentegen zelfs rela-
tief, dus ten opzichte van het gestegen nominale inkomen, af. 

Het voordeel van de accijns ad valorem is dat die gelijke tred houdt met de prijsin-
flatie met als effect automatisch geïndexeerde tabaksproductprijzen en dito tabaksac-

 
344.  Kamerstukken II 1968-1969, 9821, nr. 5, blz. 5 rk.  
345.  Cnossen (1977) , blz. 14. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 8. 
346.  Handelingen II 1980-1981, 17 december 1980, blz. 2197 rk. 
347.  Onder prijspeil wordt verstaan hoe de prijzen van consumptiegoederen zijn veranderd ten opzichte 

van een vorige periode, het vorige jaar, of van meerdere jaren geleden. De prijzen van goederen zijn 
immers sterk aan verandering onderhevig, welke is toe te schrijven aan verschillende, zo niet on-
eindig veel factoren. Het prijspeil in een economie is direct terug te voeren op de inflatie, en daar-
mee de reële rentestand van een land. Het prijspeil kan zowel informatie bevatten over prijzen in 
het verleden (backward looking) of prijzen in de toekomst (forward looking). Het is daarbij be-
langrijk of de verandering van het prijspeil als verrassende schok ervaren wordt voor de consument 
(exogene verandering van het prijspeil), of dat de verandering al min of meer verwacht was door de 
consument waarop kan worden ingespeeld (endogene verandering van het prijspeil). 

348.  Kamerstukken II 1979-1980, 15 852, nr. 5, blz. 1. Handelingen II 1980-1981, 17 december 1980, 
blz. 2234 mk. W.H. van den Berge, Waardevaste belastingen (Samenvatting van een voordracht op 
11 maart 1966 gehouden te Apeldoorn voor de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel), WFR 1966/277. 

349.  Cnossen (1977) , blz. 14 en 29. 
350.  Kamerstukken II 1986-1987, 19 737, nr. 6, blz. 2. 



2.15 Hoofdstuk 2 / Wat zijn accijnzen? 

66 

cijnsopbrengsten. Het nadeel van de accijns ad valorem is de gevoeligheid voor prijs-
strategieën van de industrie. Accijnzen ad valorem hebben als effect dat zij kostprijs-
wijzigingen in versterkte mate tot uiting brengen in de consumentenprijzen. Hoe 
hoger de accijns, des te sterker is dat effect, zowel in opwaartse als in neerwaartse zin. 
Als gevolg van de sterke fluctuaties van de olieprijs zouden zich versterkte fluctuaties 
in accijnsopbrengst en accijnsdruk voordoen351. 

Hoewel de gedachte aan meer accijnsheffing ad valorem diverse malen is opgeko-
men – de accijnsdruk stijgt dan mee met de prijzen – is die nimmer geëffectueerd, 
gegeven de daaraan verbonden nadelen. 

Flexibele accijnsheffing die zodanig varieert dat prijzen bij marktprijsverhogingen 
en -verlagingen steeds stabiel blijven (wiebelaccijns), wordt nimmer werkelijkheid 
door uitvoeringstechnische problemen, de voorspelbaarheid waardoor op tariefmuta-
ties kan worden geanticipeerd352, de wanverhouding met het begrotingsbeleid353 en 
strijdigheid met de rechtvaardige verdeling van lasten354. Naar de waarde geheven 
belastingen, zoals het bestanddeel ad valorem van de tabaksaccijns en de BTW, zijn bij 
kostprijswijzigingen of wijziging van winstmarges mede van invloed op de eindprijs 
van het product. Daarentegen is een fysieke belasting bij een kostprijswijziging niet 
van invloed op de eindprijs. Zowel voor sigaretten als voor kerftabak (shagtabak) be-
draagt het fysieke element 5% tot 55% van de totale belasting (accijns en BTW teza-
men). In deze verhouding is er een evenwicht in de wijze waarop de accijnsheffing bij 
kostprijsverhogingen uitwerkt op de kleinhandelsprijzen voor sigaretten en kerftabak. 
Een fysieke accijns naar een vastgestelde hoeveelheid sigaretten is in het voordeel van 
de duurdere of betere tabaksproducten doordat daarmee prijsverschillen worden 
verkleind en zorgt een accijns ad valorem, vooral in combinatie met de BTW, juist voor 
vergroting van de prijsverschillen die vele consumenten doen kiezen voor de goedko-
pere, doorgaans nog meer ongezonde en inferieure soorten. Het voordeel van de fysie-
ke accijns van zowel de goedkopere als de duurdere soorten is dat het relatieve prijs-
verschil met kwalitatief betere producten afneemt en de verbruiker wordt gestimu-
leerd een betere keus te maken. Een nadeel van de fysieke accijns is, in tegenstelling 
tot de accijns ad valorem, dat deze reëel achterblijft bij de prijsontwikkeling en zijn 
corrigerend vermogen verliest. Om dit te vermijden moet het tarief van de fysieke 

 
351.  Vgl. Cnossen (1977) , blz. 4. 
352.  Cnossen (1977) , blz. 118. 
353.  Kamerstukken II 1981, 17 047, nr. 2 blz. 13. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 4, blz. 1. 

Handelingen II 1981-1982, 15 maart 1982, UCV 25, blz. 25-31. Handelingen I 1986-1987, 28 oktober 
1986, blz. 72 rk. Handelingen II 1981-1982, 15 maart 1982, UCV 25, blz. 25-34 rk. Handelingen II 
1981-1982, 15 maart 1982, UCV 25, blz. 25-34 rk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 5, blz. 1. 
Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, nr. 5, blz. 8. Handelingen I 1982-1983, blz. 471 rk. en 477 rk. 
Handelingen I 1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4797 lk. Handelingen II 1982-1983, 22 maart 1983, 
blz. 3210-3220. Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1986-1987, 19 
700, nr. 33. Kamerstukken II 1985-1986, 19 612. Handelingen I 1986-1987, 28 oktober 1986, 
blz. 64-69. Handelingen II 1995-1996, 11 oktober 1995, blz. 11-691. Kamerstukken II 1999-2000, 
26 800 IXB, nr. 28, blz. 2-3. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 39, blz. 7. 

354.  Handelingen II 1973-1974, 22 november 1973, blz. 1147 rk. 
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accijns periodiek worden aangepast aan de prijsontwikkeling of eenvoudig worden 
geïndexeerd. 

Fysieke accijnzen zijn dus, mits geïndexeerd, en voorzien van een robuust tarief het 
meest efficiënt en doeltreffend. De fysieke accijns is lastiger te ontlopen dan de accijns 
ad valorem. Het maakt de heffing veel minder afhankelijk van het prijsbeleid van de 
industrie. Zij zijn het gemakkelijkst toe te passen en ondersteunen beter de doelstel-
lingen van beleid; het volksgezondheidsbeleid omdat zij roken en drinken van alle 
soorten en merken in dezelfde mate ontraden in plaats van vervanging door goedko-
pere merken in de hand te werken; het mobiliteits- en energiebesparingsbeleid omdat 
zij ongevoelig zijn voor prijsschommelingen. 

Vele malen hebben verhogingen plaatsgevonden die zijn gemotiveerd als correctie 
van de afgenomen reële druk als gevolg van de opgetreden inflatie over een afgelopen 
periode355. Zonder indexering van de tarieven daalt bij inflatie de druk van de fysieke 
accijnzen evenzeer als bij inflatie de druk van de loon- en inkomstenbelasting stijgt. 
De heffing en de invordering van de IB staat bij inflatie meer onder druk dan die van 
de accijnzen356. Sedert 1996 zijn de tarieven van de wegverkeeraccijnzen en  sedert 
1999 die van de BOL, de EB, de GWB en de KB, en vanaf hun inwerkingtreding in 2008 
ook de Vkb en de Vgb geïndexeerd, waardoor hun reële druk automatisch op peil blijft. 
Het communautaire tabaksaccijnsregime kent een systeem waarbij de tabaksaccijnzen 
met vierjaarlijkse correcties reëel constant worden gehouden357. Waarom de alcoho-
laccijnzen niet zijn geïndexeerd is een raadsel. Herstel en handhaving van de reële 
druk en indexering onderstrepen het instrumentele gebruik van de accijnzen. Het 
inflatieargument, dat wil zeggen het reëel constant houden ofwel het handhaven van 
de werkingskracht van een accijns, is wezensvreemd aan beleid waarbij het uitslui-
tend gaat om het vergaren van middelen voor de schatkist358. 

 
355.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 3, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1968-1969, 10 189, nr. 2, 

blz. 10 lk. Kamerstukken II 1979-1980, 15 852, nr. 3, blz. 1. 
356.  Cnossen (1977) , blz. 29. 
357.  Artikel 16 Structuurrichtlijn tabaksproducten. Artikel 4 Tariefrichtlijn sigaretten. Artikel 4 Tarief-

richtlijn tabaksproducten. 
358.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 6 rk. Kamerstukken II 1995-1996, 24 400 XII, nr. 9, 

blz. 25. Aangezien de inflatiecorrectie wordt toegepast bij beschikking, is een rechtsgrond nodig 
waarop die beschikking kan worden gebaseerd. In verband hiermee treedt de wet formeel al op 
1 november 1995 in werking, terwijl de gevolgen ervan pas op 1 januari 1996 aan de pomp merk-
baar zijn. Kamerstukken II 1994–1995, 23 900 IXB, nr. 26, blz. 6. Zie voor een uitvoerige beschou-
wing over de tabelcorrectiefactor en de methode voor het berekenen van het prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie: Kamerstukken II 1993-1994, 23 865. Stb. 1994, 929. Richtlijn, nr. 92/82/EEG van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpas-
sing van de accijnstarieven voor minerale oliën (Pb EG L 316). Richtlijn energiebelastingen. Kamer-
stukken II 1994-1995, 24 334, nr. 3. 
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2.16 Draagkracht  

‘In algemeenen zin, Mijnheer de Voorzitter, is het juist dat deze heffingen geen rekening 
houden met het draagvermogen van hen, die ze zullen moeten opbrengen, maar dat is 
met elke accijnsheffing het geval, en dat is ook met elk invoerrecht het geval, dat als een 
accijnsheffing werkt. (…) Dat is dus een eigenschap in het algemeen aan accijns eigen’359 

 
DR. H. COLIJN, 

minister van Financiën, 12 maart 1924 
 

Zoals gezegd, werken accijnzen zakelijk en generiek. Accijnzen kunnen geen rekening 
houden met individueel draagvermogen en subjectieve omstandigheden van degenen 
op wie de lasten ervan worden afgewenteld360. Hoewel het inkomen veelal wordt 
beschouwd als de meest geschikte draagkrachtmaatstaf, is bestedingsvermogen een 
gelijkaardige maatstaf361. Uit de bestedingen wordt de aanwezigheid van inkomen 
afgeleid362. ‘Die veel geld verteert moet gehouden worden als veel te kunnen opbren-
gen’, aldus GOGEL (1820), die vervolgt: ‘en wanneer hij maar niet beperkt wordt in de 
keuze der voorwerpen welke hij genieten wil, kan hij zich minder over de lasten, wel-
ke op hun genot gelegd zijn, beklagen’363. De gegoede draagt volgens minister 
VAN DOORN (1853) meer aan de schatkist bij omdat hij door zijn meerdere draagkracht 
meer verteert: ‘De accijnsen bedragen meer naar gelang van de meerdere vertering die 
men maakt, en het is in deze discussie reeds opgemerkt door een geacht afgevaardigde 
uit Utrecht (den heer van Goltstein), dat men zich niet bedriegt, wanneer men stelt, 
dat de meer gegoeden ook de meeste verteringen maken’364. 

Accijnzen van goederen en diensten met een bovengemiddelde inkomens-
elasticiteit kunnen de progressiviteit van draagkrachtheffingen flankerend ondersteu-
nen. Het gebruik van bepaalde vervoermiddelen te land, te water en in de lucht, huis-
houdelijke apparaten, elektronische apparatuur, alcoholhoudende dranken en tabaks-
producten bevatten elementen van draagkracht en welstand. Hoewel accijnzen met de 
draagkrachtratio moeilijk zijn te rechtvaardigen in ontwikkelde samenlevingen met 
alomvattende progressieve inkomstenbelastingen, menen HOFSTRA-NIESSEN (2002) 
terecht, dat de accijnzen door de keuze van de grondslagen en de maatstaven van 
heffing met welstand rekening houden, zij het op ruwe wijze365, en vormen, aldus 
PIERSON (1881), de verteringsbelastingen, waartoe de accijnzen behoren, ‘de hoeksteen 
van het beste stelsel’: ‘Het groote voordeel der verteringsbelastingen is hierin gelegen, 
dat zij, mits goed geregeld, zich voegen en plooien naar de individueele gesteldheid’366. 

 
359.  Handelingen II 1923-1924, 12 maart 1924, blz. 1182. 
360.  Kamerstukken II 1967-1968, 14 november 1967, blz. 362. 
361.  Vgl. H.W.C. Bordewijk, De theorie der belastingen en het Nederlandsche belastingwezen. Zwolle 

1930, blz. 570. 
362.  Hulst (1932), blz. 66. 
363.  Gogel (1820), blz. 40. 
364.  Handelingen II 1853-1854, 12 december 1853, blz. 411 rk. 
365.  Hofstra (2002), blz. 161. Hofstra (1992), blz. 180-181. 
366.  N.G. Pierson, in: De Gids 1881 III blz. 91. 
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Draagvermogen is volgens PIERSON (1881) via een belastingstelsel het best aanspreek-
baar als correctief: ‘Nadat men de zakelijke belastingen zoo goed mogelijk over-
eenkomstig haar eigenaardig karakter heeft geregeld, kieze men zijn uitgangspunt in 
het belasten van verteringen en voege men als correctieven, als aanvullingsmiddelen, 
andere heffingen aan de verteringsbelastingen toe’367. Anderen, zoals CORT VAN DER 

LINDEN (1887) en het Tweede-Kamerlid FLESKENS, formuleren het bouwen van een 
gemengd belastingstelsel vanuit de draagkrachtbelastingen: ‘De progressieve draag-
kracht die aan alle individuen gemeen is, wordt door de progressieve belasting gelijk-
matig belast. De individueele afwijkingen moeten door andere middelen worden ver-
evend. Bovenal door verteringsbelastingen’368. FLESKENS (1932), de grote promotor 
achter de invoering van de omzetbelasting in 1933, acht de omzetbelasting en de 
accijnzen bij uitnemendheid geschikt om de IB aan te vullen en te corrigeren. De IB 
tracht de draagkracht te benaderen aan de hand van ieders inkomen, de verbruiksbe-
lastingen aan de hand van ieders uitgaven369. 

VAN DER POEL (1928) meent, dat de IB niet het inkomen als geheel treft, doch slechts 
verschillende inkomsten, zodat bepaalde inkomsten door deze belasting onaangeroerd 
blijven370. Om met alle verschillende, individuele omstandigheden van de burger reke-
ning te houden, acht oud-minister VAN GIJN (1929) het nodig belastingen te heffen ‘die 
eenige kans geven de fouten, die de IB op het punt van “vragen van gelijke offers” nu 
eenmaal steeds zal maken, eenigszins te corrigeeren. (...) Hiertoe geven de verterings-
belastingen gelegenheid, al zal daarbij van een cijfermatige nauwkeurigheid, als de IB 
oppervlakkig gezien schijnt te geven, in het geheel geen sprake zijn’371. 

HULST (1932) ontwaart corrigerende reciprociteit tussen de inkomstenbelastingen 
en de verbruiksbelastingen372. Dergelijke belastingen kunnen op zichzelf uitstekende 
diensten bewijzen373. Ook volgens BOK (1888) is belastingheffing naar de draagkracht 
der burgers alleen te bereiken door een veelheid van belastingen, waaronder accijn-
zen374. Accijnzen drukken op bestedingen en appelleren aan bestedingsdraagkracht, 
doch doelmatigheid en uitvoerbaarheid beperken de mogelijkheden van verfijning en 
progressie. De loon- en inkomstenbelasting lijken hiervoor beter geschikt. Indirecte 
belastingen kunnen echter – zeker via accijnzen – het draagkrachtbeginsel en de 
noodzaak van selectiviteit tot gelding brengen. Zij die vinden dat alleen het inkomen 
de draagkracht bepaalt, overschatten inkomenspolitieke instrumenten. Bovendien 
letten zij slechts op één zijde van de markt: het aanbod. In de mate en in de aard 
waarmee aan de vraagkant van de markt bestedingen plaatsvinden, manifesteert zich 

 
367.  N.G. Pierson, in: De Gids 1881 III blz. 7-8. 
368.  P.W.A. Cort van der Linden, Leerboek der Financiën; de theorie der belastingen, 's-Gravenhage 

1887, blz. 100. 
369.  Zo ook: Cnossen (1977) , blz. 112. 
370.  J. van der Poel, De plaats der invoerrechten en accijnzen in het Nederlandsch belastingstelsel, 

Purmerend 1928, blz. 53. 
371.  Ant. van Gijn, Praeadvies: De algemeene beginselen voor de heffing van belastingen, Purmerend 

1929, blz. 71 e.v. 
372.  Hulst (1932), blz. 63-64. 
373.  Handelingen II 1932-1933, 10 november 1932, blz. 346 lk. 
374.  Bok (1888). Handelingen II 1889-1890, 21 maart 1890, blz. 1032 rk. 
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evenzeer draagkracht375. Sommigen achten ‘de hernieuwde introductie van het 
“draagkrachtprincipe” in een zakelijke heffing een fiscaal onding‘ (1981), met name 
ook, omdat de bijzondere verbruiksbelasting op personenauto’s (BVP) en de bij-
zondere verbruiksbelasting op motorrijwielen (BVM) proportionele belastingen zijn 
waardoor bereikt wordt dat degene die een duurder exemplaar aankoopt automatisch 
een aanzienlijk groter bedrag moet neertellen376. 

Minister TREUB (1915) wijst er in zijn Grondslagenontwerp op, dat de tabaksaccijns 
al met een tarief van 10% van de kleinhandelsprijs geheel naar draagkracht zou druk-
ken377. Wanneer het motief is belastingen te verhogen naar draagkracht, moeten vol-
gens minister VAN GIJN (1916) de accijnzen daarbij worden betrokken, omdat bepaalde 
accijnsgoederen zoals bier niet tot de eerste levensbehoeften behoren en de bestedin-
gen aan dergelijke goederen meerdere bestedingsdraagkracht impliceren: ‘Nu is bier 
een artikel, waarvan de grootste vrienden zeggen dat het niet bepaald noodig is, en dat 
toch in breede kringen der bevolking wordt gebruikt. Daarom heeft die verterings-
belasting dit voor, dat zij bij een betrekkelijke lage tax een groot bedrag kan opbren-
gen’378. De accijnsdruk is, aldus de bewindsman, niet degressief als de heffing wordt 
toegespitst op het verbruik van dergelijke specifieke goederen die niet tot de eerste 
levensbehoeften behoren379. 

Thans wordt algemeen aangenomen dat accijnzen wel degressief zijn, dat wil zeg-
gen dat de druk ervan afneemt naarmate het inkomen toeneemt. Het deel van het 
inkomen dat niet wordt gespaard, maar geconsumeerd neemt af naarmate het inko-
men stijgt380. Een accijns met een progressief tarief is volgens minister COLIJN (1923) 
slechts een vergissing of een landbouwsteunmaatregel, ‘waardoor aan het beginsel 
eener gezonde heffing geweld is aangedaan’. De neutraliteit van de heffing valt bij een 
progressief tarief moeilijk te waarborgen381. De meergegoede draagt volgens minister 
VAN DOORN (1853) meer aan de schatkist bij, omdat hij door zijn meerdere draagkracht 
meer verteert382. Veelal zijn zij de zwaarste verbruikers383. Rechtsgronden en tariefstel-
lingen van de accijnzen moeten worden bezien in het licht van een verantwoorde, 
rechtvaardige verdeling van lasten. Het is een algemeen aanvaarde opvatting dat die 
verdeling niet alleen behoeft te worden bewerkstelligd door middel van draagkracht-
belastingen zoals de IB. Algemene verbruiksbelastingen, zoals de omzetbelasting, en 
bijzondere verbruiksbelastingen, zoals de accijnzen, kunnen daartoe mede dienen384. 

 
375.  Handelingen II 1981-1982, 15 maart 1982, UCV 25, blz. 25-10 lk. Handelingen II 1990-1991, 

21 februari 1991, blz. 53-3065 rk. 
376.  Kamerstukken II 1981-1982, nr. 17 380, nr. 4, blz. 6. 
377.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 4. 
378.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2542 lk. 
379.  Kamerstukken II 1915-1916, 204, nr. 7, § 8, blz. 60 lk. 
380.  Cnossen (1977) , blz. 38-39. 
381.  Handelingen II 1923-1924, 196 nr. 5, blz. 7 rk. 
382.  Handelingen II 1853-1854, 12 december 1853, blz. 411 rk. Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, 

blz. 2541-2542. 
383.  Cnossen (1977) , blz. 34. 
384.  Kamerstukken II 1977-1978, 14 835, nr. 6, blz. 23.  
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2.17 Bestemmingslandbeginsel  

‘Wanneer die voortbrengselen tevens voorwerpen van nationale nijverheid of belang-
rijke handelsartikelen zijn, is het dubbel noodig dat dit beginsel met naauwgezetheid 
worde toegepast.’385 

 
MR. P.PH VAN BOSSE, 

minister van Financiën, 1850 
 

Ingevolge het bestemmingslandbeginsel worden verbruiksbelastingen alleen geheven 
door de fiscale autoriteit met rechtsmacht op het grondgebied waar het verbruik 
plaatsvindt386. Het bestemmingslandbeginsel bakent de heffing van verbruiksbelastin-
gen af tot het verbruik in het binnenland, het gebied zo groot als de rechtsmacht van 
de heffende overheid. Het bestemmingslandbeginsel zorgt ervoor dat de accijns alleen 
in het binnenland bestanddeel is van de aldaar geldende prijs. De accijns mag niet 
meer op het goed drukken wanneer die naar het buitenland wordt overgebracht, om-
dat anders de doorvoer en de uitvoer van goederen uit het binnenland zou worden 
belemmerd. Een ondernemer die goederen het binnenland binnenbrengt met de be-
doeling om deze vervolgens te verhandelen door ze weer uit te voeren, krijgt niet met 
accijnsheffing van doen: ‘De invoering van een fictief entrepôt heeft ten gevolge, dat 
geen geldrekening noch bij de eerste, noch bij de tweede hand geopend wordt, welke 
zich met de betaling van den impost niet behoeft te bekommeren; en dat dus al de 
Koffij, welke deze handelaren naar buiten ‘s lands zenden, met de consumtieve belas-
ting niets te doen heeft’387. 

De MvT bij de Wa definieert: ‘De accijns is een (…) heffing op het binnenlands ver-
bruik’. Even eerder meldt de MvT: ‘Met de accijnsheffing wordt beoogd het verbruik in 
Nederland van accijnsgoederen te belasten’388. De bevoegde buitenlandse fiscale auto-
riteiten heffen op hun beurt binnen hun rechtsmacht hun eigen accijnzen. Bij het 
heffen van accijnzen en de vormgeving van de accijnsheffing komt alles er op neer ‘om 
enkel de binnenlandsche consumtie te treffen, zonder den eigen of commissie-handel 
naar buiten ‘s lands te belemmeren’389. Het complement van het bestemmings-
landbeginsel is het algemene beginsel van vrije doorvoer van goederen binnen de 
Gemeenschap. In het kader van dat beginsel is het de lidstaten niet toegestaan om op 
goederen die via hun grondgebied worden vervoerd, doorvoerrechten of andere in dat 
verband bestaande belastingen of andere heffingen te heffen390. De nationale belas-

 
385.  Kamerstukken II 1850-1851, XCIII, nr. 3, blz. 574. 
386.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. Vgl. Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 34, blz. 60411 lk. 
387.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 lk.  
388.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 25. 
389.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 lk.  
390.  HvJ EG 16 maart 1983, nr. 266/81, Societa Italiana per l'Oleodotto Transalpino (SIOT) vs. Italiaanse 

Ministeries van Financiën en van Koopvaardij, douanedistrict Triëst en Havenbedrijf Triëst (belas-
tingregeling transitogoederen – werking van GATT in gemeenschapsrechtelijk kader), Jur. 1983, 
blz. 731-782, r.o. 18-19. HvJ EG 11 augustus 1995, nr. C-16/94, Edouard Dubois et fils SA en General 
Cargo Services SA vs. Garonor Exploitation SA (bij overeenkomst tussen particulieren vastgestelde 
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tingwet van een lidstaat werkt alleen op het eigen grondgebied, het binnenland391. Het 
is tevens een oude wijsheid, dat een accijns geen geschikt middel is om prijsbeleid in 
het buitenland mee te voeren: ‘Maar men stelt zich daarenboven te veel van eene 
Nederlandsche accijnswet voor, wanneer men gelooft dat die ook op de prijzen der 
buitenlandsche markten een beduidenden invloed zal kunnen hebben’, aldus minister 
VAN BOSSE (1851)392. 

De toepassing van het bestemmingslandbeginsel in relatie met verbruiks-
belastingen is internationaal aanvaard. Het bestemmingslandbeginsel doet de heffing 
van accijns plaatsvinden in het land waar de goederen zijn bestemd te worden inge-
voerd, te worden uitgeslagen tot verbruik, te worden geleverd wegens afstandsverko-
pen393 of voor handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden394, opdat de accijns 
slechts drukt in het land van bestemming of verbruik en de accijnsopbrengst vloeit in 
de schatkist van het land van bestemming of verbruik. 

Het bestemmingslandbeginsel ondersteunt de neutraliteit van accijnsheffing door-
dat de toepassing ervan dubbele heffing en het uitblijven van heffing voorkomt. In EG-
verband houdt het bestemmingslandbeginsel ook in, dat accijnsgoederen belast zijn 
op het grondgebied van de lidstaat waar deze worden ingevoerd, tot verbruik uitge-
slagen, geleverd of voor handelsdoeleinden voorhanden zijn, en de opbrengst aldus 
vloeit in de schatkist van de lidstaat van bestemming395. Ingeval van particulieren die 
accijnsgoederen voor eigen persoonlijk verbruik verwerven (dit kunnen uitsluitend 
reeds veraccijnsde goederen zijn) en deze zelf naar hun eigen woonadres in een ande-
re lidstaat vervoeren, geldt een ruimere toepassing van het bestemmingslandbeginsel: 
deze goederen worden conform het internemarktbeginsel belast in het binnenland 
van de Gemeenschap, dat wil zeggen in de lidstaat van aankoop, ongeacht de lidstaat 
waar het verbruik van die goederen gaat plaatsvinden. De accijnsopbrengst blijft bij 
het ontbreken van een communautaire schatkist steken in de schatkist van de lidstaat 
van aankoop396 en wordt niet verrekend met de schatkist van de lidstaat van verbruik. 
In het binnenland van de Gemeenschap en de dienovereenkomstige interne markt 
geldt dus het internemarktbeginsel voor accijnsgoederen die met niet-handelsdoelein-
den door particulieren voor eigen verbruik voorhanden worden gehouden en het 
bestemmingslandbeginsel voor alle overige transacties met accijnsgoederen. Aldus 
wordt in EG-verband de accijns van goederen voor handelsdoeleinden geheven naar 
het bestemmingslandbeginsel397 en van goederen zonder handelsdoeleinden naar het 
internemarktbeginsel398. Bij de toepassing van het bestemmingslandbeginsel is het 

 
doorgangsheffing), Jur. 1995, blz. I-02421. HvJ EG 26 september 2000, nr. C-23/99, EC vs. Frankrijk, 
Jur. 2000, blz. I-07653, r.o. 49. HvJ EG 12 juni 2003, nr. C-112/00, Eugen Schmidberger, Internatio-
nale Transporte und Planzüge vs. Republik Österreich, Jur. 2003, blz. I-05659, r.o. 92-94. 

391.  Vgl. Handelingen II 1835-1836, 5 december 1835, blz. 48 lk.  
392.  Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 34, blz. 60411 lk. 
393.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
394.  Artikel 9 Accijnsrichtlijn. 
395.  Vgl. Kamerstukken II 1997-1998, 25 969, nr. 3, blz. 10. 
396.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 1 Wa. 
397.  De heffing verloopt dan krachtens artikel 6 en vervolgens de artikelen 7, 9 of 10 Accijnsrichtlijn. 
398.  De heffing verloopt dan krachtens artikel 6 en vervolgens artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
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bestemmingsland het binnenland van de lidstaat van bestemming van de goederen 
ofwel van de lidstaat waar de uitslag tot verbruik plaatsvindt. Bij de toepassing van 
het internemarktbeginsel is de interne markt, dat wil zeggen het binnenland van de 
Gemeenschap het bestemmingsland399. 

De oorzaak van dit verschil tussen de accijnsbehandeling van goederen onder han-
delsdoeleinden en van goederen zonder handelsdoeleinden wortelt in de nog beperkt 
plaatsgevonden hebbende accijnsharmonisatie waarbij nog (soms forse) tariefsver-
schillen tussen de lidstaten zijn blijven voortbestaan en waarbij de accijnsheffing in 
het binnenland van de Gemeenschap niet kan werken zoals in ieder afzonderlijk bin-
nenland van elk der lidstaten waar wél uniforme, autonoom bepaalde accijnstarieven 
gelden. Slechts voor particulieren die accijnsgoederen voor eigen verbruik aankopen 
geldt de interne markt als binnenland. Wegens de veel grotere omvang van de accijns-
goederenstromen voor handelsdoeleinden dan voor particuliere doeleinden is het bij 
toepassing van het internemarktbeginsel vanwege de tariefsverschillen tussen de 
lidstaten niet mogelijk en ongewenst om verlegging van deze stromen naar en vanuit 
lidstaten met de laagste accijnstarieven te voorkomen. Op deze wijze leidt de toepas-
sing van het internemarktbeginsel en het bestemmingslandbeginsel volgens TERRA 
(1984) al bij gebreke aan uniforme tarieven en één Europese schatkist altijd tot fiscale 
grenzen400. 

De heffing van accijns vindt plaats volgens het bestemmingslandbeginsel in de lid-
staat waar uiteindelijk de uitslag tot verbruik vanuit het stelsel van onderling verbon-
den belastingentrepots plaatsvindt401. De omstandigheid dat de accijns verschuldigd 
wordt in de lidstaat waar de uitslag tot verbruik plaatsvindt, sluit niet uit dat de ac-
cijns vanwege de commerciële bestemming van de goederen vervolgens in een andere 
lidstaat wordt geheven402, waarbij de eventueel in de lidstaat van herkomst voldane 
accijns kan worden teruggegeven403. 

Het bestemmingslandbeginsel maakt, dat bij uitvoer uit de Gemeenschap of intra-
communautaire overbrenging naar een andere lidstaat, de goederen de lidstaat van 
herkomst verlaten zonder dat daarop accijns drukt: ‘Accijnsen zijn belastingen op de 
consumtie, en moeten als zoodanig bij den uitvoer der voortbrengselen, waarop zij 
drukken, worden teruggegeven’, aldus minister VAN BOSSE (1850), die van opvatting is 
dat het bestemmingslandbeginsel in het belang van de Nederlandse export nauwgezet 
moet worden toegepast: ‘Wanneer die voortbrengselen tevens voorwerpen van natio-
nale nijverheid of belangrijke handelsartikelen zijn, is het dubbel noodig dat dit begin-
sel met naauwgezetheid worde toegepast’404. Mutatis mutandis worden bij invoer 
vanuit derde landen of intracommunautaire verwerving in de lidstaat van bestemming 

 
399.  Artikel 14 EG en artikel 93 EG. 
400.  Terra (1984), blz. 100.  
401.  Artikelen 6, 15, 15bis en 15ter Accijnsrichtlijn. 
402.  Op basis van artikel 7, artikel 9 of artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
403.  HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 

Tabac SARL, The Man in Black Ltd., J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605, r.o. 42. 

404.  Kamerstukken II 1850-1851, XCIII, nr. 3, blz. 574 lk. 
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de goederen in de aldaar geldende accijnsheffing betrokken. Een inbreuk op dit uit-
gangspunt geldt voor sommige hulpstoffen. De accijnzen die drukken op – bijvoor-
beeld – minerale oliën die zich bevinden in de brandstoftanks van vrachtauto’s of op 
grondstoffen die verwerkt zijn in eindproducten bij grensoverschrijding worden niet 
teruggegeven. Deze verhogen derhalve de kostprijs van het te exporteren product en 
hebben invloed op concurrentieposities405. Accijnsrestitutie voor hulpstoffen is onge-
bruikelijk406. 

De accijns van door particulieren voor eigen verbruik verkregen en door hen zelf 
vervoerde accijnsgoederen wordt geheven volgens het internemarktbeginsel in de 
lidstaat van verkrijging407. Particulieren zijn verplicht voor eigen verbruik bestemde 
accijnsgoederen zoals alcohol en tabak zelf te vervoeren naar hun eigen land. Alleen in 
dat geval is in eigen land geen accijns verschuldigd. Een particulier die niet alleen voor 
eigen verbruik, maar ook voor andere particulieren accijnsgoederen aankoopt in een 
andere lidstaat en het vervoer van die accijnsgoederen aan derden uitbesteedt, is in 
eigen land accijns verschuldigd, omdat, zo heeft het HvJ EG in zijn JOUSTRA-arrest 
(2006) beslist: ‘de goederen in kwestie dienen persoonlijk vervoerd te worden door de 
particulier die ze heeft verkregen408. 

Aan particulieren wordt geen teruggaaf bij intracommunautaire overbrengingen of 
uitvoer verleend. De belastingheffing heeft immers plaatsgevonden over een con-
sumptieve besteding door een particulier en is dan definitief. 

2.18 Neutraliteit 

‘Het komt mij voor dat, wil eene accijnswetgeving goed zijn, zij neutraal moet wezen.’409 
 

G.H. BETZ, 
minister van Financiën, 6 mei 1865 

 
Nauw verwant met het bestemmingslandbeginsel is de neutraliteit van accijnsheffing. 
Accijnzen drukken op het verbruik van bepaalde goederen en diensten ongeacht hun 
herkomst, dat wil zeggen onverschillig of zij op het grondgebied van een land worden 
vervaardigd dan wel van elders afkomstig zijn. Neutraliteit van belastingheffing is een 
van de verbijzonderingen van het rechtsgelijkheidsbeginsel. Belastingheffing behoort 
volgens TERRA (1984), afgezien van maatregelen welke de wetgever bewust om poli-
tieke redenen neemt, de gevestigde economische belangen zo min mogelijk te beper-

 
405.  Handelingen II 1967-1968, 14 november 1967, blz. 362 rk. Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, 

blz. 1655 lk. en 1661 rk. Kamerstukken II 1981-1982, 16 645, nr. 5. 
406.  Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1655 lk. en 1661 rk. 
407.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
408.  HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 35. 
409.  Handelingen II 1864-1865, 6 mei 1865, blz. 830 lk. 
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ken en de prijsverhoudingen zo min mogelijk te verstoren. Accijnsheffing behoort het 
beginsel van het vrije goederenverkeer ongemoeid te laten410. 

Het neutraliteitsbeginsel wordt onderscheiden in interne, externe en juridische neu-
traliteit. 

Interne neutraliteit ziet op verhoudingen binnen één land of binnen een statenbond 
(zoals de interne markt van de Gemeenschap) met één accijnsheffingsregime dat van 
kracht is in het binnenland of het gemeenschappelijke grondgebied daarvan. Interne 
neutraliteit betekent een gelijke belastingdruk op soortgelijke goederen en diensten. 
Deze kan alleen gerealiseerd worden als de belasting een tevoren vastgesteld percen-
tage uitmaakt van de eindprijs die de uiteindelijke verbruiker betaalt, voor tabaks-
waren aangeduid als de kleinhandelsprijs. Het mag geen verschil maken of een koper 
het te verwerven goed bij ondernemer A of bij ondernemer B koopt, ook niet wanneer 
ondernemer A in lidstaat X en ondernemer B in lidstaat Y is gevestigd. Alleen op deze 
wijze is de accijnsdruk op accijnsgoederen meetbaar en de wetgever in staat soortge-
lijke goederen gelijk te behandelen. 

Maar vervolgens is de accijns als kostprijsbestanddeel van goederen en diensten 
voor al degenen die in de verschillende verhandelingsstadia onderweg van producent 
naar uiteindelijke consument accijnsgoederen kopen en verkopen niet neutraal, om-
dat de feitelijke belastingdruk afhankelijk is van het proces van afwenteling411. Indien 
de omvang van de belasting afhangt van de lengte van de gevolgde productie- of dis-
tributiekolom, is de belasting niet mededingingsneutraal412. Dit is bijvoorbeeld ook het 
geval bij omzetbelastingvarianten met cumulatieve cascadestelsels. Die kunnen geen 
neutraliteit waarborgen doordat zij leiden tot verstoringen van concurrentieverhou-
dingen tussen al dan niet geïntegreerde bedrijven413. Binnen de interne markt van de 
Gemeenschap bestaat het grote probleem, dat weliswaar één accijnsheffingsregime 
geldt, maar dat de lidstaten ondanks inachtneming van de minimumtarieven toch de 
vrije hand hebben in het laten voortbestaan van grote accijnstariefsverschillen tussen 
de lidstaten en daarmee het in stand houden van concurrentieverstoringen, omdat 
soortgelijke goederen en diensten in lidstaten met lager tarieven goedkoper kunnen 
worden voortgebracht dan in lidstaten met hogere tarieven. Een accijnsregime van 
een statenbond dat tariefsverschillen tussen de afzonderlijke lidstaten toelaat, ver-
houdt zich niet met de beginselen van een interne markt, die voor elk van de lidstaten 
van die statenbond de realiteit van binnenlands beleid behoort te zijn. 

Externe neutraliteit ziet op verhoudingen met andere landen of statenbonden in het 
binnenland waarvan verschillende accijnsheffingsregimes van kracht zijn. Het vereiste 

 
410.  Terra (1984), blz. 34. Zie ook: het Tweede-Kamerlid Hofstra tijdens de mondelinge behandeling van 

de Ontwerp-Wet op de Omzetbelasting 1954, Handelingen II 1953-1954, 29 juni 1954, blz. 1174-
1175.  

411.  Kamerstukken II 1969-1970, 10 308, nr. 6, blz. 2. Terra (1984), blz. 32-36. 
412.  Conclusie A-G Mischo van 27 april 1989 voor HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en 

Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, r.o. 20. 
413.  Terra (1984), blz. 17 en 32-33. J. Reugebrink en M.E. van Hilten, Omzetbelasting, Deventer 1997, 

blz. 22-23. H.A. Kogels in: Consumption Taxation and financial services, Cahiers de droit fiscal 
international, Studies on International Fiscal Law, by the International Fiscal Association, Volume 
LXXXVIIIb, Den Haag 2003, blz. 24.  



2.18 Hoofdstuk 2 / Wat zijn accijnzen? 

76 

van de externe neutraliteit brengt mee, dat van elders komende goederen en diensten 
niet zwaarder mogen worden belast dan soortgelijke goederen en diensten van bin-
nenlandse oorsprong en aldus voor een ieder gelijke concurrentievoorwaarden waar-
borgt. Alleen wanneer hieraan wordt voldaan is accijnsheffing een geïntegreerd on-
derdeel van ongestoorde mededinging414. 

De externe neutraliteit is geconcretiseerd in het fiscaal discriminatieverbod, zoals 
neergelegd in het EG-verdrag en in de WTO-overeenkomst415. Dit verbod vormt in het 
stelsel van het EU-verdrag een aanvulling op de bepalingen betreffende de afschaffing 
van douanerechten en heffingen van gelijke werking. Het verbod heeft tot doel, het 
vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten onder normale mededingingsvoor-
waarden te verzekeren door elke vorm van bescherming uit te sluiten die het gevolg 
kan zijn van de toepassing van binnenlandse belastingen die discriminerend zijn ten 
opzichte van soortgelijke goederen uit andere lidstaten416. 

THORBECKE (1853) heeft het beginsel geïntroduceerd, dat goederen en diensten op 
de binnenlandse markt niet in een nadeliger positie ten opzichte van soortgelijke 
goederen en diensten van buitenlandse oorsprong mogen worden geplaatst (heden 
ten dage aangeduid als ‘omgekeerde discriminatie’): ‘Het strijdt tegen de bescherming, 
door den Staat aan zijne burgers verschuldigd, dat hij den prijs hunner voortbrengse-
len voor hen verhooge boven dien, waarvoor vreemdelingen diezelfde voortbrengse-
len kunnen erlangen’417. Het zwaarder belasten van binnenlandse goederen en dien-
sten dan van goederen en diensten van buitenlandse herkomst valt niet onder de 
werkingssfeer van het Europese fiscaal discriminatieverbod418, maar kan zich voordoen 
als gevolg van bijzonderheden van niet-geharmoniseerde nationale wetgevingen op 
gebieden die onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen419. Een binnenlandse belas-
ting op de verkoop van een goed of dienst is onverenigbaar met de uit het EG-verdrag 
voortvloeiende discriminatieverboden wanneer daardoor de verkoop naar het buiten-

 
414.  C.P. Tuk, Wet op de omzetbelasting 1968, Deventer 1979, blz. 45. Terra (1984), blz. 32-36. Ko-

gels (2003), blz. 24. 
415.  Artikelen III en VI GATT 1947. Artikelen 90-91 EG. Terra (1984), blz. 36-42. 
416.  HvJ EG 15 juni 2006, nrs. C-393/04 en C-41/05, Air Liquide Industries Belgium SA vs. Ville de Se-

raing (C-393/04) en Province de Liège (C-41/05) (vrijstelling van gemeentelijke en provinciale hef-
fingen), Jur. 2006, blz. I-5293, r.o. 55. HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Ná-
dasdi (C-290/05) en Ilona Németh (C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Pa-
rancsnoksága (autoregistratiebelasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 
2006, blz. I-5293, r.o. 45. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk (belastingregeling 
voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 347, r.o. 4. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 171/78, EC vs. Denemar-
ken (Aquavit), Jur. 1980, blz. 447, r.o. 4. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 169/78, EC vs. Italië (Belas-
tingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 0385, r.o. 4. 

417.  Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, blz. 518 rk. 
418.  Artikel 90-91 EG. 
419.  HvJ EG 13 maart 1979, nr. 86/78, S.A. des Grandes Distilleries Peureux vs. Directeur des Services 

Fiscaux de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, Jur. 1979, blz. 897, r.o. 32-33. Het nadeel voor 
Nederlanders die gebruikte auto’s waarop BVP drukte naar andere lidstaten wilden verkopen en 
hogere huurautoprijzen voor buitenlanders als gevolg van de op de Nederlandse huurauto druk-
kende BVP, zijn het onvermijdelijke gevolg van ongelijkheid tussen de wetgevingen van de lidsta-
ten. 
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land zwaarder wordt belast dan de verkoop op de binnenlandse markt420. Accijnzen 
drukken op het binnenlandse verbruik van bepaalde goederen en diensten ongeacht 
hun herkomst, dat wil zeggen onverschillig of zij hier te lande worden vervaardigd 
dan wel uit het buitenland afkomstig zijn421. Op basis van het bestemmingslandbegin-
sel is de accijns alleen in het binnenland een bestanddeel van de prijs. Aldus laat ac-
cijnsheffing de neutraliteit en het vrije goederen- en dienstenverkeer ongemoeid422. 
Echter, de aan accijns onderworpen goederen of diensten, zoals minerale oliën, die 
worden gebruikt als hulpstof bij de vervaardiging van andere goederen of als motor-
brandstof ten behoeve van transportdiensten, vormt bestanddeel van de kostprijs van 
deze goederen en diensten. Het is uiteraard zeer wel denkbaar dat de laatst bedoelde 
goederen en diensten worden uitgevoerd. Worden deze vervaardigde goederen uitge-
voerd of deze transportdiensten grensoverschrijdend verricht, dan komen de accijn-
zen van minerale oliën die de kostprijs van de uitgevoerde goederen en diensten heb-
ben verhoogd niet voor teruggaaf in aanmerking, zulks in tegenstelling de omzetbelas-
ting, die ook ter zake van de grond- en hulpstoffen aan de exporteur wordt terugge-
geven. 

Economische neutraliteit is ook te zien als een uitwerking van het welvaartsbegin-
sel, welk beginsel een van de verbijzonderingen is van het doelmatigheidsbeginsel. 
Het doelmatigheidsbeginsel houdt in dat weging van maatschappelijke en politieke 
waarden423 onvermijdelijk en noodzakelijk is, omdat bij het opstellen van regels of het 
nemen van beslissingen niet alle rechtswaarden tegelijkertijd in volle omvang gerea-
liseerd kunnen worden. Rechtswaarden, nuttig effect en eenvoud behoren steeds weer 
tot een optimum te worden afgewogen424. Ingevolge het welvaartsbeginsel vinden 
dergelijke afwegingen plaats met betrekking tot de beperkende effecten van belas-
tingheffing voor de economische groei. Een forse druk van de progressieve belastingen 
maakt de inkomensverdeling rechtvaardiger, maar diezelfde druk leidt ertoe dat de 
groei van het bruto binnenlands product afneemt of negatief wordt. Hoge marginale 
belastingtarieven brengt de burger met een relatief hoog inkomen ertoe zich minder 
hard in te spannen of te verhuizen naar landen waar het belastingtarief minder hoog 
is. In de 19e eeuw zoeken industriëlen en andere vermogenden hun toevlucht – niet 
zoals thans in België, maar – in Duitsland. Het Tweede-Kamerlid SLOET TOT OLDHUIS 
(1852): ‘wanneer men zich vestigt aan de bekoorlijke oevers van den Rhijn, dan drinkt 
men daar even goed als hier zijne Java-koffij; dan leest men daar zijn Handelsblad; de 
stoombooten brengen u dagelijks rund- en kalfsvleesch uit Holland aan; in het schone 
saizoen ontvangt men er de bezoeken van zijne vrienden uit Holland; in één dag is 
men door de kracht van den stoom in het hart van Holland teruggevoerd; men wordt 
daar onder den vreemde in den regel geëerd en gezien, men geniet te midden van 

 
420.  HvJ EG 23 januari 1975, nr. 51/74, P.J. van der Hulst & Zonen vs. Produktschap voor Siergewassen, 

Jur. 1975, blz. 0079, r.o. 36. 
421.  Hofstra (2002), blz. 221. Hofstra (1992), blz. 239. 
422.  Vgl. Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425 rk. 
423.  Bijvoorbeeld de menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid (niet hetzelfde als rechtsgelijkheid), 

integriteit, solidariteit, veiligheid, gezondheid, opvoeding, duurzame ontwikkeling, dierenwelzijn, 
welvaart en welzijn. 

424.  Hofstra (2002), blz. 97-100. Hofstra (1992), blz. 115. 
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eene schone natuur en een zachter klimaat, er alle levensbehoeften tegen een veel 
minderen prijs dan hier’425. 

Bij het heffen van belastingen moet de neutraliteit steeds voorop staan. Belasting-
heffing mag geen invloed hebben op de keuzen van degenen die zich goederen en 
diensten aanschaffen. De samenstelling van goederen en diensten in de leefgemeen-
schap behoort ongewijzigd te blijven. Vraag en aanbod naar goederen en diensten 
mogen door belastingheffing in slechts dezelfde mate worden gereduceerd. ‘Een ac-
cijns die een zeker deel van de industrie benadeelt, hetzij groot- of kleinindustrie is 
per se daarom reeds verkeerd ingericht’, aldus Minister VAN GIJN (1916) over de bier-
accijns. ‘Een accijns moet zoo zijn ingericht, dat beide, groot- en kleinindustrie er net 
zoo aan toe zijn, in dezelfde verhouding verkeeren als wanneer er geen accijns was. 
Maar accijns mag ook niet zoo werken, dat hij gaat beschermen een zekere industrie, 
die men, om welke reden ook liever de hand boven het hoofd houdt. M.i. moet een 
accijns altijd zoo zijn, dat, werd die accijns afgeschaft, de verhouding precies dezelfde 
zou blijven; verdwijnt de kleine industrie wanneer er geen accijns was, zoo moet dit 
ook gelden als er een accijns is m.a.w. er mag niets kunstmatigs zijn’. Voor alle duide-
lijkheid voegt VAN GIJN hier ten overvloede nog aan toe: ‘Dit, nu geldt voor ons geheele 
land’. Kleine brouwerijen kunnen veel beter dan grotere regionaal of plaatselijk con-
curreren met streekproducten vanwege hun ambachtelijk productieproces, het lokale 
karakter en vooral de specifieke smaak. Maar, aldus VAN GIJN (1916): ‘Ik wensch aan de 
kleine brouwerijen, vooral als zij aan den smaak van de 172 verschillende Limburg-
sche gemeenten weten te voldoen, een lang leven, maar het licht niet op den weg van 
den accijnsheffer de kleine industrieën te steunen tegenover de groote’426. 

Hoofddoel van belastingheffing is bij te dragen tot een optimaal welvaartsniveau en 
welzijnsniveau in de samenleving. Omdat óók wordt gestreefd naar een optimale ver-
houding tussen welvaart en welzijn, is het onvermijdelijk dat belastingheffing bestaan-
de verhoudingen beïnvloedt. Belastingneutraliteit is daarom geen absoluut, maar een 
relatief begrip427. Iedere belastingmaatregel heeft, bedoeld of niet, gevolgen op sociaal-
economisch terrein. Belastingplichtigen reageren verschillend op belastingmaatrege-
len. Neutraliteit kan slechts bezien worden in het licht van bepaalde aangewezen 
verhoudingen428. Het neutraliteitsstreven richt zich op deelterreinen van het sociaal-
economisch spectrum, zoals op concurrentieverhoudingen, internationale handel, 
betalingsbalansen, bepaalde economische betrekkingen, inkomensbeleid, solidariteit 
en draagkracht, werkgelegenheid, budgetbeleid, de vijf vrijheden, milieubescherming, 
volksgezondheid, veiligheid, mobiliteitsbeperking, cultuur, bos-, natuur- en land-
schapswaarden, en op het beleid dat lidstaten van de Gemeenschap, van de 
WTO/GATT en van de OESO op deze terreinen voeren. De ontwikkelingsgang van de 
harmonisatie van de BTW in de Gemeenschap en die van de rechtspraak van het 

 
425.  Handelingen II 1851-1852, 10 maart 1852, blz. 858-859. 
426.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2552-2554. 
427.  W.M.G. Visser, Een duurzame samenleving; vaste waarden langs fiscale weg, Christen Demo-

cratische Verkenningen 9/96. Zo ook: Tuk (1979), blz. 45. Van Hilten-Van Kesteren (2005), 
blz. 15-17. Terra (1984), blz. 31-32.  

428.  Van Hilten-Van Kesteren (2005), blz. 15-17. Terra (1984), blz. 31-32.  
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HvJ EG laten zien dat neutraliteit tussen lidstaten, waarmee optimale allocatie van 
productiemiddelen in de hele Gemeenschap wordt beoogd, zich zonder neutraliteit 
binnen de lidstaten moeilijk laat denken. 

Juridische neutraliteit heeft betrekking op goederen en diensten die niet als voor-
werp van belastingheffing zijn gedefinieerd of waarvoor geen tarief is vastgesteld 
maar wel een gelijke bestemming kunnen hebben en kunnen worden aangewend als 
substituut voor goederen en diensten die wel zijn gedefinieerd of waarvoor wel een 
tarief is vastgesteld, en daarom in de belastingheffing moeten worden betrokken. Een 
voorbeeld vormen de zogenaamde fictieve energieproducten429. 

2.19 Accijnsdifferentiaties en staatssteun 

 ‘Een accijns dient naar zijn aard, als regel, nu eenmaal niet tot bescherming van bepaal-
de bedrijven.’430 

 
DR. H. COLIJN,  

minister van Financiën, 1926 
 

Nederland heeft geen traditie op het gebied van protectionistische handelspolitiek. 
Van oudsher is Nederland een vrijhandelszone. Minister TREUB meent in zijn Grondsla-
gen van het stelsel van ‘s Rijks belastingen (1915), dat een protectionistische handelspo-
litiek voor bepaalde landen onder bepaalde, omstandigheden rationeel en aanbeve-
lenswaardig kan zijn. Maar dat geldt dan alleen voor grote landen die op weg zijn van 
een overwegende agrarische economie naar sterke geïndustrialiseerde bedrijvigheid. 
Steun aan de industrie door een beschermende tariefpolitiek, kan in zulke landen 
onder die omstandigheden geraden zijn, totdat zij haar doel heeft bereikt. Oogmerk 
van de protectie dient steeds te zijn ‘dienzelve zoo spoedig mogelijk overbodig te 
maken’, maar de ervaring heeft, aldus TREUB genoegzaam geleerd, ‘dat de krukken van 
het protectionisme, overal waar men eenmaal geleerd heeft daarop te steunen, nog 
langen tijd in gebruik blijven, nadat de nijverheid in staat zou zijn op eigen beenen te 
staan’431. Nederland past geen beschermende handelspolitiek. 

Minister BETZ (1863) heeft per 1 mei 1863 een einde gemaakt aan nog bestaande 
verschillen in accijnsheffing van goederen van binnenlandse en buitenlandse her-
komst: ‘hecht men aan het woord »accijnsen” de beteekenis van belastingen op het 
verbruik, welke zoowel van de van buiten ‘s lands ingevoerde als van de gelijksoortige 
binnen ‘s lands voortgebragte belaste artikelen moeten geheven worden, dan is het-
geen op het vreemde fabricaat meer wordt gelegd dan op het binnenlandsche, onder 
welke benaming dan ook, niets anders dan een beschermend regt’, aldus de bewinds-
man432. 

 
429.  Artikel 2 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
430.  Kamerstukken II 1926-1927, 58, nr. 1, blz. 1 rk. 
431.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, § 8, blz. 16 lk. 
432.  Wet van 1 mei 1863, Stb. 47. Kamerstukken II 1862-1863, LXXXVII, nr. 3, blz. 1162 rk. bovenaan. 

Handelingen II 1862-1863, 28 maart 1863, blz. 748 lk. 
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Een jaar eerder was het thuismarktbeschermende karakter van de invoerrechten al 
goeddeels verlaten. Er werd overgegaan op een stelsel van invoerrechten met als doel 
in de eerste plaats het stelsel van bescherming prijs te geven en, door verlaging en in 
sommige gevallen opheffing van het daarbij geheven invoerrecht, geleidelijk te komen 
tot een zo vrij mogelijk ruilverkeer. In de tweede plaats worden de invoerrechten die 
om budgettaire redenen moesten blijven voortbestaan, gecontinueerd met een laag 
tarief en het karakter aangemeten van een verbruiksbelasting433. 

Tot aan mei 1863 is het accijnsinstrument ook dienstbaar aan thuismarkt-
bescherming. Dat gebeurt meestal met behulp van tariefsdifferentiaties en bovenma-
tige afschrijving ofwel teruggaaf van accijns bij uitvoer. Protectie heeft fundamentele 
nadelen. De tegenstanders laten zich door de jaren heen herhaald horen, zoals het 
Tweede-Kamerlid DE BORDES (1833): ‘Ik ben geen vriend van het stelsel eener gefor-
ceerde bescherming van inlandsche industrie door het belemmeren van den invoer 
van buitenlandsche producten. Het geeft slechts aanleiding tot represailles, en de eene 
natie de voortbrengselen van den grond van andere natiën uitsluitende of derzelver 
invoer belemmerende, zoude daaruit van lieverlede een stilstand in den ruilhandel 
ontstaan, welke iedere natie binnen de grenzen van haren eigenen grond zoude inslui-
ten, om zich slechts met eigene producten te vergenoegen, een stelsel, dat vooral in dit 
land van de verderfelijkste gevolgen zoude zijn’. DE BORDES kan zich maar één soort 
inbreuk op dit uitgangspunt voorstellen: ‘Maar zo dit al eens hier eene uitzondering 
mogt kunnen gedoogen, het zoude moeten zijn tot instandhouding of wel tot uitbrei-
ding des verbruiks van het inlandsch fabrikaat’. Zo ook het Tweede-Kamerlid BEELAERTS 

VAN BLOKLAND (1833): ‘Maar ik ben er verre af, om den turf als inlandsch product zoo 
zeer te willen beschermen; met uitzondering van de hooge veenen, welker afgravin-
gen voordeelig zijn voor den landbouw en die daarom ook bij deze wet zeer weinig 
worden bezwaard, ben ik van gevoelen, dat de verveeningen niet zoo zeer behooren te 
worden aangemoedigd’434. 

Accijnsheffing mag geen invloed hebben op de allocatie van bestedingen, dat wil 
zeggen op de keuzen van degenen die zich goederen en diensten aanschaffen. Volgens 
DE BORDES (1833) moet een accijns ‘een accijns blijven en niet tevens strekken tot een 
beschermend regt voor het eene bezwaard onderwerp tegenover het ander, of hij 
wijkt af van zijne bestemming en legt aan den verbruiker een last op, niet geëvenre-
digd aan dien, welken de consumateur van het beschermde onderwerp voldoet’435. 
Volgens APPELIUS (1819) zijn dreigende verstoringen van het vrije goederenverkeer 
door belastingheffing te minimaliseren met behulp van eenduidig geformuleerde 
wetten waarin doorzichtige heffingssystematieken worden geregeld die alleen ruimte 
laten voor solide uitvoering zonder dat de handel enigerlei belemmering ontmoet436. 

 
433.  Kamerstukken II 1923-1924, 365, nr. 3, blz. 9 rk. en 11 rk. 
434.  Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 123-125. 
435.  Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 124. Vgl. het Tweede-Kamerlid BEELAERTS VAN 

BLOKLAND in: Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 123 rk. 
436.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425 rk. 
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De maatregelen van BETZ (1863) hebben het oogmerk dat de accijnsheffing het be-
ginsel van het vrije goederenverkeer ongemoeid laat437. In wezen wordt met zijn maat-
regelen het fiscaal discriminatieverbod avant la lettre afgekondigd. Met dat verbod 
wordt beoogd te voorkomen dat belastingen binnenlandse goederen en goederen uit 
andere landen door middel van tariefsdifferentiaties ongelijk behandelen. De accijns-
heffing mag de invoer uit of de uitvoer van goederen naar andere landen niet zwaar-
der treffen dan de goederen van eigen binnenlandse bodem, waarmee de externe 
neutraliteit van de binnenlandse belastingdruk op goederen uit andere landen en 
soortgelijke binnenlandse goederen wordt gewaarborgd438. Om een einde te maken 
aan de steun aan de suikerindustrie op buitenlandse markten door middel van hogere 
restituties bij uitvoer van suiker dan er binnenlands op geheven was, worden de maat-
regelen van BETZ (1863) op dit onderdeel aangevuld met en het Suikerverdrag 1865439, 
dat de heffing van de suikeraccijns in België, Engeland, Frankrijk en Nederland moet 
harmoniseren in het belang van een meer vrije markt voor suiker. De staatssteun 
steekt echter na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 de kop weer op. Met de Sui-
kerconventie 1902440 behoort de staatssteun voor de suikerindustrie in Europa via de 
lidstatelijke suikeraccijnzen tot het verleden441. 

Toch is ook nadien nog de bescherming in de Nederlandse tarieven niet geheel af-
wezig, aldus minister TREUB (1915): ‘Wanneer van de zijde van voorstanders van een 
beschermende handelspolitiek wordt in het midden gebracht, dat ons tarief ook thans 
geen consequent doorgevoerd vrijhandelstarief is, kan dat gereedelijk worden toege-
geven. Maar wie – gelijk ondergeteekende – zich bij deze gewichtige aangelegenheid 
niet laat leiden door abstract theoretische overwegingen, maar louter en alleen door 
zijn opvatting omtrent hetgeen voor ons land door zijn geschiedenis en zijn ligging en 
daarmede door de lijn van ontwikkeling zijner welvaartsbronnen, als algemeene 
grondslag van handelspolitiek is aangewezen, zal zich daarover niet warm maken’442. 

Minister VAN GIJN schetst de bescherming van het binnenlandse brouwerijbedrijfs-
leven (1916): ‘Er heeft al zijn levensdagen een protectie van de bierindustrie bestaan, 
maar ik heb al gezegd, voor het lichtere was de protectie ƒ 2,18, voor het zwaardere 
slechts nagenoeg ƒ 1,50 per H.L. Nu wordt dit niet veranderd. De protectie wordt voor 
de lichtere nog grooter, maar voor de zwaardere bieren blijft zij vrijwel zooals zij was. 
Ik heb gezegd: die was vroeger ƒ 1,50, nu wordt zij ongeveer ƒ 1,60. Het staat niet 
absoluut vast, omdat dit afhangt van de zwaarte van het bier’443. 

 
437.  Vgl. Terra (1984), blz. 34. Zie ook: H.J. Hofstra tijdens de mondelinge behandeling van de Ontwerp-

Wet op de Omzetbelasting 1954, Handelingen II 1953-1954, 29 juni 1954, blz. 1174-1175.  
438.  Vgl. artikelen 90-91 EG. 
439.  Traktaat tussen België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland van 8 november 1864, goedge-

keurd bij Wet van 2 juni 1865, Stb. 62. 
440.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1901-1902, 221, nr. 3, blz. 6 lk. Juist vóór de ondertekening had 

Roemenië zich teruggetrokken. 
441.  W.M.G. Visser, De Europese harmonisatie van de suikeraccijns, Tribuut aan Europa, Jubileumbundel 

van de 50-jarige Federatie van Belastingadviseurs, Amersfoort 2004, blz. 467-487. 
442.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, § 8, blz. 16 lk. 
443.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2552 rk. 
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Iedere praktische politiek, ook iedere handelspolitiek heeft onvermijdelijk een ele-
ment van opportunisme. Strenge consequentie en opportunisme verdragen zich ech-
ter slecht, aldus TREUB (1915). Een weinig bescherming is wat hem betreft selectief 
geoorloofd. Ter illustratie geeft TREUB enkele voorbeelden, waaronder deze: ‘Ook be-
hoeft hij geen enkele overwinning op zich zelven te behalen om tegenover de invoe-
ring van een tabaksaccijns en de verhooging van den bieraccijns, de invoerrechten op 
sigaren en sigaretten en op buitenlandsch bier zoodanig te verhoogen, dat de binnen-
landsche sigaren- en sigarettenfabrieken en de binnenlandsche bierbrouwerijen daar-
in, als compensatie voor het nadeel dat de accijnsheffing haar brengen zal, tevens 
eenige bescherming vinden tegenover hare buitenlandsche concurrenten’. TREUB 
schroomt evenmin het fiscale instrument in te zetten ter versterking van het bedrijfs-
leven: ‘ook door middel van de belastingwetgeving den Nederlandschen onderne-
mingsgeest indirect te steunen’444. 

Een algemeen protectionistisch tarief helpt Nederland volgens TREUB niet. De van 
oudsher gevolgde vrijhandelspolitiek is Nederland opgelegd door zijn ligging aan zee 
en aan de monding van belangrijke Europese rivieren. Deze eeuwen gevolgde politiek 
heeft niet nagelaten op de richting van ontwikkeling der takken van ons volksbestaan 
haar stempel te drukken. Nederland is door zijn ligging voorbeschikt geweest om 
vrachtvaarder en commissionair te worden ten behoeve van andere voor de handel 
minder gunstig gelegen landen. Dit is niet aanstonds met volle bewustheid geschied. 
Voelend en tastend is men daartoe gekomen. Doch allengs heeft niet alleen onze han-
del, maar ook onze nijverheid zich aan de toestand beter weten aan te passen en daar-
van beter partij weten te trekken, aldus TREUB: ‘Door van handelspolitiek te verande-
ren en in het protectionistisch concert te willen meeblazen, nadat die aanpassing, 
welke sedert jaren is begonnen, zich allengs duidelijker heeft afgeteekend, zou Neder-
land de goede vruchten daarvan moedwillig wegwerpen’. Ook voor het werkloos-
heidsvraagstuk is een protectionistische handelspolitiek geen oplossing. De meest 
overtuigde protectionist zal, aldus TREUB, moeten inzien, dat industrie en handel zo-
veel mogelijk vrijheid van beweging moet worden gelaten. Protectie kan onder zekere 
omstandigheden de nijverheid helpen bij de exploratie van het afzetgebied in het land 
zelf. Voor verovering van buitenlandse afzetgebieden werkt zij alleen belemmerend445. 

Het bestemmingslandbeginsel brengt mee, dat bij uitvoer de met accijns belaste 
goederen het land van herkomst belastingschoon verlaten, dus zonder dat daarop nog 
accijns drukt: ‘Accijnsen zijn belastingen op de consumtie, en moeten als zoodanig bij 
den uitvoer der voortbrengselen, waarop zij drukken, worden teruggegeven’446, aldus 
minister VAN BOSSE (1850). Voor accijnsgoederen die worden overgebracht naar een 
derde land geldt het uitgangspunt dat op deze goederen geen accijns meer mag rus-
ten. Daarom heeft uitvoer doorgaans plaats rechtstreeks vanuit het stelsel van onder-
ling verbonden belastingentrepots, het stelsel van de schorsing van de accijns447, maar 
ook kunnen accijnsgoederen vanuit de verbruikssfeer worden gebracht naar een derde 

 
444.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, § 8, blz. 16 rk. 
445.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, § 8, blz. 16-18. 
446.  Kamerstukken II 1850-1851, XCIII, nr. 3, blz. 574. 
447.  Artikelen 6, 15, 15bis en 15ter Accijnsrichtlijn. Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 25. 
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land of daaraan voorafgaand naar een douane-entrepot of naar een plaats voor doua-
neopslag, met het doel dat die accijnsgoederen niet in Nederland zullen worden ver-
bruikt en daarop dan ook geen accijns meer drukt. In deze laatste gevallen is voorzien 
in restitutie ofwel teruggaaf van accijns. Deze teruggaaf bij uitvoer of intracommunau-
taire overbrenging wordt verleend voor accijnsgoederen die zijn geplaatst onder een 
communautaire douaneregeling met als bestemming een derde land448. Zolang de 
restitutie niet overschrijdt hetgeen van de uitgevoerde of intracommunautaire overge-
brachte goederen al dan niet rechtstreeks is geheven449, vormt de restitutie geen in-
breuk op het fiscaal discriminatieverbod of ongeoorloofde steun, maar de toepassing 
van het bestemmingslandbeginsel dat er voor zorgt dat slechts geheven wordt van het 
verbruik in het binnenland. 

2.20 Bestanddeel van de prijs 

‘De accijnzen zijn te beschouwen als bijzondere verbruiksbelastingen welke op gelijke 
wijze als andere prijsbepalende factoren een kostprijselement vormen van de prijs die 
de gebruiker voor de accijnsgoederen moet betalen.’450 

 
DR. H.J. WITTEVEEN EN DR. F.H.M. GRAPPERHAUS, 

bewindslieden van Financiën, 16 mei 1969 
 

Accijnzen zijn bijzondere verbruiksbelastingen die op gelijke wijze als andere prijsbe-
palende factoren een element vormen van de kostprijs die de verbruiker voor de ac-
cijnsgoederen moet betalen. De accijnzen dragen op politiek-kunstmatige wijze bij 
aan de totstandkoming van de kostprijs. Naar hun aard maken zij immers deel uit van 
de prijzen van goederen en diensten451. Zij zijn bedoeld te worden verdisconteerd in de 
prijs van het goed of de dienst om langs die weg op de uiteindelijke verbruiker te wor-
den afgewenteld. Dat de belasting verborgen zit in de prijs, werkt bevorderlijk voor de 
belastingmoraal, aldus minister VROLIK (1858): ‘Men heeft dus èn in Engeland èn in 
Frankrijk een veel grooter aandeel in de verhouding aan verbruiksbelastingen dan aan 
directe toegekend, en onlangs nog gaf mij een hooggeplaatst Engelschman zijne ver-
bazing te kennen over den aandrang hier te lande om steeds accijnsen en verbruiks-
belastingen af te schaffen en directe belastingen te verhoogen. Hij zeide dat men in 
zijn land liever belastingen ongemerkt in den prijs der voorwerpen betaalde dan regt-
streeksch het geld bij den ontvanger bragt’452. 

Accijnsmaatregelen hebben via prijzen van goederen en diensten invloed op de 
koopkracht453. Kort gezegd is een accijns ‘een heffing via de prijzen’454. Deze fiscale last 

 
448.  Vgl. artikel 71 lid 1 onderdelen c en d Wa. 
449.  Vgl. artikel 91 EG. 
450.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 9 rk. 
451.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 2. 
452.  Handelingen II 1857-1858, 15 februari 1858, blz. 318 en 319 lk. 
453.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 6, blz. 20-23. 
454.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 5 rk. 
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die de koper van het goed of dienst waarop het drukt bereikt in de vorm van een be-
standdeel van de prijs, heeft een ander karakter dan het overige gedeelte van de prijs 
dat uit bedrijfseconomische elementen is opgebouwd455. 

De accijnzen vormen in alle opzichten een substantieel bestanddeel van de ver-
koopprijs van accijnsgoederen456. Zij zijn vereenzelvigd met de prijs van het belaste 
voorwerp457. ‘Zoo ergens, dan verbergt zich hier de belasting geheel in den prijs van 
het voorwerp’458. De accijnzen maken uitsluitend deel uit van de prijzen van goederen 
die zijn bestemd voor binnenlands verbruik459. Accijnzen hebben het voordeel, dat zij, 
met de prijzen van goederen en diensten versmolten zijnde, tegelijk met deze worden 
betaald en dus de degene die de accijns draagt treffen op het ogenblik, dat diegene 
middelen om te betalen beschikbaar heeft460. 

De verscheidenheid aan goederen en diensten binnen een bepaald segment is vaak 
groot. Dienovereenkomstig zijn er prijsverschillen tussen de verschillende goederen 
en diensten. Zelfs bestaan voor hetzelfde product prijsverschillen tussen verschillende 
aanbieders. Wat van verschillen in accijnstarieven met buurlanden uiteindelijk in de 
eindprijzen is terug te vinden, is van vele factoren, zoals marktomstandigheden en 
transportkosten, afhankelijk en kan per product, aanbieder of distributieketen ver-
schillen. Omdat de prijs uit meer elementen bestaat dan alleen de accijns, zal een 
hogere accijns ten opzichte van een buurland niet altijd in dezelfde mate tot een prijs-
verschil leiden. 

2.21 Gewenning en onmerkbaarheid 

‘Het is dat men ze zoo onmerkbaar betaalt.’461 
 

MR. S. VISSERING, 
minister van Financiën, 22 maart 1881 

 
De gangbare objecten van accijnsheffing zijn voor een belangrijk deel historisch be-
paald. Tastbare en in het oog springende waren met handelswaarde zijn van oudsher 
gangbare voorwerpen van accijnsheffing, die eeuwenlang bij gebrek aan inkomsten-, 
winst- en vermogensbelastingen voor de noodzakelijke opbrengsten hebben gezorgd. 
Gewenning aan belaste objecten, ‘langdurige gewoonte en eene wezenlijke stijving 
voor ‘s Lands schatkist’462 is een belangrijke bestaansreden, welke is gepaard aan de 
inelasticiteit en dus de opbrengsten van belastingen. Eenmaal genomen, dan handha-

 
455.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 2-5. 
456.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697 nr. 3, blz. 15. Leidraad Omzetbelasting 1940, Resolutie van 

31 december 1940, nr. 80. Leidraad Omzetbelasting 1947, Resolutie van 26 juni 1947, nr. 184, § 11, 
lid 6. 

457.  Minister Van Doorn in: Handelingen II 12 december 1853, blz. 418 rk. 
458.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 26, blz. 593 rk. 
459.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 lk.  
460.  N.G. Pierson, Leerboek der Staathuishoudkunde, Haarlem 1912, blz. 628-630. 
461.  Handelingen II 1880-1881, 22 maart 1881, blz. 1048-1049 lk. 
462.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. 
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ven zij zich lange tijd. De ouderdom van een belastingregeling is een bestaansoorzaak 
die niet over het hoofd gezien mag worden, omdat gewoonte de bezwaren tegen een 
oude belastingregeling in belangrijke mate kan hebben weggenomen463. 

APPELIUS (1816), de ontwerper van het tweede belastingstelsel (1816-1819), schrijft 
de accijnzen cruciale voordelen toe, waaronder de relatieve onmerkbaarheid van de 
heffing464. De onmerkbaarheid van heffing via de prijzen wordt algemeen als een voor-
deel gezien van indirecte belastingheffing, meer in het bijzonder van accijnsheffing. 
De relatieve ongemerktheid van indirecte belastingheffing is een kenmerk dat bij 
landsbestuurders en volksvertegenwoordigers zowel sympathie als reserves op-
roept465. Onmerkbaarheid lijkt synoniem aan een lage belastingdruk, een druk die 
althans via indirecte heffing en gewenning vrijwel niet wordt gevoeld en ogenschijn-
lijk slechts in schijn bestaat466 ‘en ook hierin is deze aanprijzing voor de Indirecte Be-
lastingen gelegen, in ieder Land waar de behoeften van den Staat niet toelaten zich tot 
weinige en geringe impositien te bepalen, dat de betaling ongevoelig, ja dikwijls bijna 
onwetend geschiedt’467. 

Accijnzen zijn onzichtbaar versluierd in de prijzen van goederen en diensten. Wan-
neer goederen en diensten verkocht worden tegen inclusiefprijzen, is de betaling van 
de accijns minder pijnlijk dan wanneer afzonderlijk op de factuur in rekening ge-
bracht. Kopers zijn zich minder bewust van het belastingbedrag dat zij via de prijs 
betalen en soms zelfs in het geheel niet bewust van het bestaan ervan. Belastinghef-
fing naar het beginsel van de minste pijn, welk beginsel de heffing van accijnzen doet 
samenvallen met inkomensbesteding, en de onmerkbaarheid van accijnsheffing heb-
ben belangrijke voordelen468. Het afgenomen besef van het betalen van belasting ver-
mindert irritaties over accijnsdruk469 en bevordert de overdrachten naar de publieke 
sector470. Naarmate een natie zich in een toestand van welvaart gaat bevinden, ver-
spreidt zich de accijnsdruk ongemerkt over de bevolking471: ‘Al kopende, betaal je 
belasting’, aldus het Tweede-Kamerlid HOOGCARSPEL (1950)472. 

Volgens MEES (1874) zijn oude belastingen altijd beter dan nieuwe, omdat naar de 
oude zich alles in de maatschappij heeft geschikt, terwijl naar de nieuwe de maat-
schappij zich nog moet schikken473: ‘tout vieil impôt est bon, et tout nouvel impôt est 

 
463.  Minister Van Doorn in: Handelingen II 1853-1854, 12 december 1853, blz. 411 rk. 
464.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. 
465.  Handelingen II 1854-1855, 7 juni 1855, blz. 823. Handelingen II 1880-1881, 23 december 1880, 

blz. 1044 lk. Handelingen II 1891-1892, 28 juni 1892, blz. 1104. Handelingen II 1920-1921, 
10 maart 1921, blz. 1760 rk. en 1777 rk. 

466.  Handelingen II 1880-1881, 23 december 1880, blz. 1044. 
467.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. 
468.  Handelingen II 1920-1921, 10 maart 1921, blz. 1777 rk. 
469.  Zoals bij de jaarlijkse aanslagen in de OZB. 
470.  Cnossen (1977) , blz. 111. 
471.  Handelingen II 1850-1851, 31 mei 1851, blz. 996 rk. 
472.  Handelingen II 1950-1951, 18 oktober 1950, blz. 216 lk. 
473.  W.C. Mees, Opmerkingen omtrent gelijke verdeeling van belasting, in: Verslagen en Mededeelingen 

der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 2e Reeks, deel V, Amsterdam 
1874. 
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mauvais’474. Ieder belastingstelsel is te zien als een keurslijf, naar hetwelk zich het 
lichaam der maatschappij vergroeit475: ‘Door lengte van tijd heeft alles zich geregeld, 
en wat vooral zeer veel waard is, men is er aan gewoon’, aldus VAN VOORTHUIJSEN 
(1851)476. 

Volgens minister VAN DOORN (1853) is Nederland nogal gehecht aan zijn accijn-
zen477. Met betrekking tot het oude belastingtype als door de accijnzen wordt verte-
genwoordigd, is aan de historie ervan duurzaam een niet geringe waarde toegekend. 
BORDEWIJK (1930) acht het ‘duidelijk, dat de groote productiviteit van de accijnzen een 
radicale verbetering van ons belastingwezen in den weg staat’478. 

Gewenning en gewoonte kunnen volgens het Tweede-Kamerlid LOTSIJ (1851) echter 
geen argument zijn om alles maar bij het oude te laten479. Accijnzen verbergen zich in 
de prijzen van goederen en diensten. Daarom verloopt de heffing vrijwel ongemerkt 
en zonder directe dwang. Deze factoren, tezamen met de individualistische volksaard 
en belastingmentaliteit, leiden aldus KLEIN WASSINK (1975) tot resistentie tegen iedere 
aan mode onderhevige ideologie die met deze factoren minder rekening houdt480. 

Bij de invoering van de omzetbelasting (1933), zijn de accijnzen zonder enig parle-
mentair debat naast de omzetbelasting blijven voortbestaan, hetgeen bevestigt hoe 
gewend en vertrouwd de burger met zijn accijnzen is en hoe vanzelfsprekend en geac-
cepteerd zij hun taak in de samenleving vervullen. Een reden dat het debat hierover is 
uitgebleven is gelegen in de omstandigheid, dat de accijns toentertijd nog niet, zoals 
nu, deel uitmaakte van de maatstaf van heffing van de omzetbelasting481. Destijds is de 
omzetbelasting als een tijdelijke crisismaatregel geïntroduceerd, terwijl de accijnzen 
in het dagelijks leven geen ingrijpende, maar een vertrouwde, gangbare en algemeen 
geldende werking hebben, een diepgefundeerde bestaansgrond. 

Zelfs wanneer kopers zich wel bewust zijn van hun belastingplicht, is het heffen 
van belasting met toepassing van het beginsel van de minste pijn tevens een perfecte 
toepassing van het beginsel dat een ieder gehouden is telkens zijn bijdrage aan de 
samenleving te leveren482. Thans ligt dit beginsel geheel en al ten grondslag aan de 
omzetbelasting, die een bodem legt in wat een ieder behoort bij te dragen483. Slechts 
weinigen zijn zich ervan bewust dat ruim 80% van alle belastinginkomsten wordt 

 
474.  N.F. Canard, Principes d’économie politique, Parijs 1801, blz. 197. 
475.  Hulst (1932), blz. 4. 
476.  E. van Voorthuijsen, Over het invoeren en afschaffen van accijnsen, Utrecht 1851, blz. 41. 
477.  Minister VAN DOORN in: Handelingen II 1853-1854, 12 december 1853, blz. 411 rk., aangehaald door 

het Tweede-Kamerlid De Man in: Handelingen II 1853-1854, 21 december 1853, blz. 537 rk. 
478.  H.W.C. Bordewijk, De theorie der belastingen en het Nederlandsche belastingwezen. Zwolle 1930, 

blz. 379. 
479.  Handelingen II 1850-1851, 24 mei 1851, blz. 874 lk. 
480.  H.J.W. Klein Wassink, De ideologie van het belastingrecht, Cyns en Dyns, Deventer 1975, blz. 98. 
481.  Dit uitgangspunt is opgenomen in artikel 7 Wet OB 1933. TC 17 oktober 1938, nr. 1895 O, BIB 6822. 

Kamerstukken II 1938-1939, 186, nr. 3, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 2, blz. 17 lk. 
482.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 547 rk. Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, 

blz. 518. Vissering (1865), § 785. Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 3 lk. Handelingen II 
1874-1875, 24 november 1874, blz. 275-277. Bok (1888). Handelingen II 1889-1890, 21 maart 
1890, blz. 1032 rk. Cnossen (1977) , blz. 111.  

483.  Hofstra (2002), blz. 160-161. 
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geheven in het licht van het beginsel van de minste pijn484. Een nadeel is, dat de burger 
geen goed inzicht heeft in wat hij via de prijzen van goederen en diensten aan belas-
ting betaalt en welke prestaties de overheid daar tegenover zet485. De omstandigheid 
dat de belasting verstopt zit in de prijs werkt bevorderlijk voor de belastingmoraal. De 
burger betaalt zijn belastingen liever indirect en ongemerkt in de prijs van goederen 
en diensten dan dat hij die direct en zichtbaar bij de ontvanger afdraagt486. Volgens 
CNOSSEN (1977) is zelfs nog belangrijker voor het draagvlak van accijnzen het vertrou-
wen dat zij de publieke en individuele welvaart dienen, zoals in ieder geval met de 
alcoholaccijns en de tabaksaccijns het geval is487. 

2.22 Vrijwilligheid en vermijdbaarheid 

‘Bovendien mag worden opgemerkt, dat het gebruik van sterken drank geheel vrijwillig 
geschiedt en dat dus ieder het in de hand heeft te bepalen, hoeveel hij aan gedistil-
leerdaccijns wil offeren.’488 

 
MR. TH.H. DE MEESTER, 

minister van Financiën, 1906 
 

Het dragen van accijnzen heeft van oudsher volgens de wetgever een vrijwillig karak-
ter, omdat de burger zijn bestedingen zo kan inrichten, dat hij die ontloopt489. De ver-
mijdbaarheid van accijnzen is volgens het Tweede-Kamerlid VAN NISPEN VAN SEVENAAR 
(1878) gelegen ‘in de vrijheid die ieder ingezeten heeft, om wanneer zijne middelen 
hem de betaling der belasting niet veroorloven, zich daaraan geheel of gedeeltelijk te 
onttrekken, en zulks op de meest eerlijkste wijze. Wanneer ik geene belasting kan of 
wil betalen voor jenever, dan drink ik dien drank niet; wil ik geene belasting betalen 
voor tabak, dan rook ik niet. Niemand kan mij dit euvel duiden’490. Dit kenmerk wordt 
vooral gebruikt ten aanzien van de gedistilleerdaccijns, waarvan wordt benadrukt ‘dat 
er niemand is, in welken stand ook geplaatst, welke deze, door inkrimping zijner ge-
nietingen, niet voor een gedeelte kan ontgaan, en dus niet erkennen moet, dat zijne 
bijdragen, althans ten deele, vrijwillig zijn’. Op dit bijzondere kenmerk baseert 
APPELIUS (1816) de ratio van de ‘gezonde staatkunde’ van de gedistilleerdaccijns, dat 
wil zeggen drankmisbruikbestrijding, aangezien ‘alle bijdragen in de belasting op het 
binnenlandsch gedistilleerd, dus ook met den volsten nadruk als geheel vrijwillig 
kunnen worden aangemerkt’491. Een ieder heeft het in de hand ‘te bepalen, hoeveel hij 

 
484.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 800, nr. 1, bijlage 3, tabel 3.1.1. 
485.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 407, nr. 5, blz. 23. 
486.  Handelingen II 1857-1858, 15 februari 1858, blz. 318-319. Handelingen II 1920-1921, 10 maart 

1921, blz. 1777 rk. 
487.  Cnossen (1977) , blz. 112. 
488.  Kamerstukken II 1906-1907, 99, nr. 11, blz. 14 rk. 
489.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. 
490.  Handelingen II 1877-1878, 22 mei 1878, blz. 843 rk. 
491.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116-117 lk. 
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aan gedistilleerdaccijns wil offeren’492. Tot ver in de 20e eeuw wordt een vrijwillig 
betaalde belasting verondersteld niet te drukken493. Volgens minister BETZ (1862) be-
kleedt de gedistilleerdaccijns ‘eene eerste plaats’ onder ‘die belastingen, die niet als 
drukkend kunnen genoemd worden, omdat zij vrijwillig worden gedragen’, waarmee 
nadrukkelijk niet de accijnzen van eerste levensbehoeften worden bedoeld494. PIERSON 
(1890) toont in zijn economiehandboek de eenzijdig gelegde belastingdruk als scha-
duwkant van de vrijwilligheid: ‘Doch ziehier den schaduwkant: de minstgegoede 
klasse der burgerij draagt nu een veel grooter deel der algemeene lasten dan anders te 
rechtvaardigen zou zijn. Zij draagt het in zekeren zin vrijwillig; en eene belasting der 
“nooddruft” kan de jeneveraccijns zeer zeker niet heeten, maar zij draagt het toch, en 
de meer gegoeden worden daardoor bevoordeeld’495. Het Tweede-Kamerlid VAN 

HOUTEN (1892) meent dat helemaal geen sprake is van vrijwilligheid: ‘vrijwillig is gee-
ne belasting. Het blijkt dat de omstandigheden, die tot drinken aanleiding geven, sterk 
genoeg zijn om alle belastingen te trotseeren. Zeer zeker drinkt de arbeidende klasse 
veel minder vrijwillig jenever dan wij wijn’496. Onder het argument van vrijwilligheid 
en vermijdbaarheid legt minister COLIJN (1924) een forse verhoging op de bieraccijns 
en de theeaccijns497. Alcoholische dranken, thee en tabak zijn genotmiddelen, maar 
ook bij de eerste levensbehoeften en productiegrondstoffen energie en water maakt 
de factor vermijdbaarheid in samenhang met zuinigheid en spaarzaamheid deel uit 
van de ratio van de heffing van de EB en de wateraccijnzen. De belastingvermindering 
in de EB moet het onvermijdbare energieverbruik weerspiegelen498. 

 
492.  Kamerstukken II 1906-1907, 99, nr. 11, blz. 14 rk. 
493.  Handelingen II 1854-1855, 7 juni 1855, blz. 823 lk. Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 3 rk. 

Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 3 rk. Kamerstukken II 1906-1907, 99, nr. 11, blz. 14 rk. 
494.  Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, blz. 21 lk. 
495.  N.G. Pierson, Leerboek der staathuishoudkunde, Haarlem 1890. Handelingen II 1891-1892, 28 juni 

1892, blz. 1093 rk. 
496.  Handelingen II 1891-1892, 23 juni 1892, blz. 1069 rk. Evenzo het Tweede-Kamerlid Heldt in: Han-

delingen II 1891-1892, 30 juni 1892, blz. 1133 lk. 
497.  Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 lk. 
498.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 415 nr. 3, blz. 14. 
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2.23 Afwenteling 

‘Het is intussen bekend genoeg, dat het vraagstuk der belasting afwenteling behoort tot 
de moeilijkste onderdeelen van de leer der belastingen en dat het bij de meeste der be-
lastingen, die gewoonlijk onder de directe worden gerangschikt, van allerlei omstan-
digheden afhangt of en in hoever zij op anderen kunnen worden afgewenteld‘499 

 
MR. M.W.F. TREUB, 

minister van Financiën, 1915 
 

Afwenteling is een onlosmakelijk kenmerk van de accijnzen500. Volgens BOORSMA 
(1973) is afwenteling het proces waarbij de belastingplichtige de daling van zijn reëel 
beschikbare inkomen tegengaat door prijsverhoging, gepaard gaande met productie-
inkrimping. Maatstaf voor de vraag of afwenteling optreedt is hierbij dan niet de mate 
van prijsstijging, maar de mate waarin de vermindering van het reëel beschikbare 
inkomen, welke vermindering als gevolg van de accijnsheffing (of -verhoging) zou 
optreden bij constante prijs en hoeveelheid, teniet gedaan wordt door de doorbereke-
ning in de prijs501. Bij afwenteling gaat het om het overdragen van de last op de vol-
gende of voorgaande schakel(s) in de bedrijfskolom via een prijsmutatie. Volgens 
TASMAN (1889) is afwenteling de overdracht van belastingen in het ruilverkeer502. Ge-
schiedt afwenteling door de belastingplichtige op anderen dan is sprake van overwen-
teling. Wordt de overgewentelde last op derden afgewenteld, dan is sprake van voort-
wenteling. Openbaart zich een reactie, die tot bewegingen in tegenovergestelde rich-
ting aanleiding geeft, zoals de opwaartse druk op de lonen in de 19e eeuw als gevolg 
van de accijnzen van eerste levensbehoeften, dan is er terugwenteling503. 

Algemeen wordt een verandering in de prijs gezien als het instrument om belas-
tingdruk af te wentelen. Er zijn twee manieren van afwenteling van belastingdruk: 
(1) afwenteling op de afnemers door middel van prijsverhoging, welk proces dan 
aangeduid wordt als voortwenteling, en (2) afwenteling van de last op de leveranciers 
van productiefactoren door verlaging van de factorbeloningen, welk proces wordt 
aangeduid als terugwenteling. Daarnaast wordt soms kruiselingse afwenteling toege-
past: een producent van meerdere producten wentelt de last van de accijns van pro-
duct A af op de afnemers van product B. Volgens TASMAN kunnen zowel voort- als 
terugwenteling meer dan eens voorkomen504. 

Accijnzen worden in de literatuur en de parlementaire geschiedenis verondersteld 
via de prijzen van accijnsgoederen en -diensten op de uiteindelijke verbruiker te wor-

 
499.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, blz. 8 lk., § 4. 
500.  Kamerstukken II 1969-1970, 10 301, nr. 3, blz. 6. HR 14 januari 2005, nr. C03/167HR JMH/RM 

(Ahold), LJN AR0220. Hof 's-Gravenhage 27 februari 2003, nr. C00/499 (Ahold), FED 2003/311. 
501.  P.B. Boorsma, Afwenteling en oligopolie, diss., Freiburg 1973, blz. 68. 
502.  H.J. Tasman, Afwenteling van belastingen, diss., Amsterdam 1889, blz. 30. 
503.  P.W.A. Cort van der Linden, Leerboek der Financiën, ’s Gravenhage 1887, blz. 164. H.J. Tasman, 

Afwenteling van belastingen, diss., Amsterdam 1889, blz. 72. 
504.  H.J. Tasman, Afwenteling van belastingen, diss., Amsterdam 1889, blz. 30. 
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den afgewenteld505; ‘de normale werking van de accijnzen is, dat zij door den ver-
bruiker van het belaste artikel worden betaald’506, aldus minister DE GEER (1932), en 
‘bovendien brengt de aard der in te voeren middelen, als welke altijd op den consum-
mateur nederkomen, mede, dat men zich zeer vergissen zoude, bijaldien men als prin-
cipe wilde aannemen, dat de last drukt daar, waar dezelve wordt geheven, vermits het 
niet moeijelijk zoude zijn met voorbeelden te bewijzen, dat veeltijds slechts het ge-
ringste gedeelte van het bezwaar in die provincien zal worden gevoeld, in welke de 
belasting bijna voor het geheel wordt gepercipieerd’, aldus APPELIUS (1816)507. Volgens 
het Tweede-Kamerlid VAN ALPHEN (1818) heeft iedere verbruiker zich verbonden de 
accijns bij de aankoop van goederen te betalen: ‘dat elk consommateur, als het ware, 
zich verbonden had, om den bepaalden impost op de bepaalde artikelen te betalen’508. 

Voorts wordt algemeen verondersteld dat de afwenteling van accijnzen volledig 
plaatsvindt. Hoe elastischer het aanbod en inelastischer de vraag, hoe groter de ac-
cijnslast die de uiteindelijke verbruiker draagt ten opzichte van de producent. Verder 
wordt aanbod op de langere termijn verondersteld elastischer te zijn, zodat afwente-
ling op de verbruikers beschouwd kan worden als de meest aannemelijke uitkomst509. 
Volgens VAN DEN DRIES (1921) zijn in het afwentelingsproces allerlei niet te beheersen 
invloeden werkzaam, doch desondanks geldt dat ‘met een groote mate van waar-
schijnlijkheid kan worden vastgesteld, hoe het verloop der afwenteling in het alge-
meen zijn zal’510. ‘De direct geldelijke last eener belasting, geheven ten opzichte van 
een bepaald object, zal worden verdeeld tusschen koopers en verkoopers in verhou-
ding van de elasticiteit van het aanbod van dat object tot de elasticiteit van de vraag 
daarnaar’, zo stelt HULST (1932)511. 

De accijnzen zijn niet bedoeld te drukken op degenen die accijnsgoederen voort-
brengen. Het rechtskarakter van een indirecte verbruiksbelasting zegt immers, dat de 
verbruiker uiteindelijk de last draagt512. Zou afwenteling niet kunnen of mogen plaats-
vinden, dan zijn de accijnzen gedeformeerd tot directe productiebelasting513. Daarom 
worden, volgens minister WITTEVEEN (1969), ondernemers in de eerste plaats geacht 
de accijns via hun prijzen aan de verbruiker in rekening te brengen514. Volgens HULST 

 
505.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 189, nr. 2, blz. 8 rk. 
506.  Kamerstukken II 1932-1933, 142, nr. 7, § 11, blz. 15 lk. 
507.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. 
508.  Handelingen II 1817-1818, 10 maart 1818, blz. 306 lk.  
509.  Vgl. Cnossen (1977) , blz. 39-40. 
510.  N.C.M.A. van den Dries, Praeadvies over de vraag: Hoe kan op basis van algemeene voor het geheele 

belastingrecht geldende begrippen en beginselen meerdere eenvoud in dit recht worden bevor-
derd?, ’s-Gravenhage 1921, blz. 30. ‘Ware dit zoo niet, dan zouden belastingen als de invoerrechten, 
de accijnzen (en verschillende andere) in hun tegenwoordige heffingsvorm niet voor handhaving 
vatbaar zijn’. 

511.  Hulst (1932), blz. 6. 
512.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1965-1966, 8304, nr. 3, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1831-1832, 

IV I, nr. 4, blz. 226-227. 
513.  Kamerstukken II 1908-1909, 217, nr. 5, blz. 5 lk. Om deze reden vallen aanpassingen van 

accijnstarieven buiten prijsbeschikkingen. Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 2 lk. 
514.  Handelingen II 1968-1969, 21 mei 1969, blz. 2958 rk. Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 7, 

blz. 1. Hof 's-Gravenhage 27 februari 2003, nr. C00/499, FED 2003/311, r.o. 8 (a) en 12. 
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(1932) drukt de accijns, geheven bij de producent of importeur, door prijsverhoging 
op de verbruiker of door beperking van het verbruik op die producent of importeur. 

Volgens TASMAN (1889) ‘zijn directe belastingen die, waarbij de wetgever verwacht 
dat de betaler (aangeslagene) zelf den druk der belasting gevoelen en er niet in slagen 
zal dien op anderen over te brengen; indirecte daarentegen diegene, waarbij hij om 
verschillende redenen niet de personen belast, die hij eigenlijk wenscht te treffen, in 
de hoop dat het hier den betalers (meestal kooplieden of fabrikanten) der belasting 
wel gelukken zal hun voorschot (als zoodanig is het betalen der belasting dan te be-
schouwen) op dezen te verhalen’515. 

Geheel op de verbruiker drukken gewoonlijk alleen accijnzen van goederen die ge-
heel prijsinelastisch zijn, zoals die van noodzakelijke levensmiddelen. Wordt de vraag 
elastischer, dan leidt de accijns tot beperking en heeft hij minder afwentelingsmoge-
lijkheden. De mate waarin de afwenteling zich voltrekt, is groter naargelang belang-
hebbenden van de causale samenhang tussen accijnsheffing en prijsverhoging beter 
op de hoogte zijn. Wanneer een accijns de prijzen met zijn volle bedrag vermag te 
verhogen en desondanks de afzet daaronder niet zou lijden en derhalve sprake is van 
volledige afwenteling, hebben volgens HULST (1932) de marginale voortbrengers en 
aanbieders geen nadeel van de accijnsheffing, behalve wanneer de totale hoeveelheid 
koopkracht begrensd is, waardoor de vraag naar noodzakelijke goederen en diensten 
afneemt. Waar overigens accijnsheffing overheveling van koopkracht inhoudt of sub-
stitutie bewerkstelligt, zal nieuwe vraag ontstaan516. Het autonome afwentelingspro-
ces wordt van overheidszijde niet belemmerd of onmogelijk gemaakt517, maar zo nodig 
bevorderd518. De afwenteling is niet afhankelijk van tijd of plaats of van het weer519. 
Afwenteling wordt ook niet opgevat als een proces dat door de ondernemer zelf wordt 
uitgeoefend, maar door de markt520. De mate waarin op microniveau belasting-
afwenteling plaatsvindt is volgens GRAPPERHAUS (1995) een van de geheimen die eco-
nometristen nog steeds niet hebben weten te ontsluieren521. 

Conform de bedoeling van de wetgever wordt de accijns als indirecte ver-
bruiksbelasting door de producent of importeur aan de fiscale autoriteit voldaan en 
doorberekend (afgewenteld) in de prijzen van goederen en diensten en overgedragen 
aan de uiteindelijke verbruikers van deze goederen en diensten522. Om dit proces mo-
gelijk te maken moet de wetgever de afwenteling van accijnzen dan ook in de wetge-

 
515.  H.J. Tasman, Afwenteling van belastingen, diss., Amsterdam 1889, blz. 1. 
516.  Hulst (1932), blz. 9 en 90 
517.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1932-1933, 142, nr. 7, § 11, blz. 15 lk. 
518.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1966-1967, 8836, nr. 5, blz. 2-3 (accijnsverlaging openbaar 

vervoer), en Handelingen II 2001-2002, 13 november 2001, blz. 23-1665 (verfrissingsconvenant). 
NRC Handelsblad 16 november 2001. Kamerstukken II 1970-1971, 10 902, nr. 5. Zie ook: Aanhang-
sel 1969-1970, blz. 625. 

519.  Kamerstukken II 1963-1964, 7185, nr. 5, blz. 1. 
520.  P.B. Boorsma, Afwenteling en oligopolie, diss., Freiburg 1973, blz. 18. 
521.  F.H.M. Grapperhaus, Belasting op produktiefactoren, WFR 1995/1525. C.A. de Kam en V. Halber-

stadt, Belastingpolitiek en inkomensverdeling: veertig maanden later, WFR 1979/769. P.B. Boorsma, 
Afwenteling en oligopolie, diss., Freiburg 1973, blz. 124. 

522.  Handelingen II 1972-1973, 27 juli 1973, blz. 2230-2231. 
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ving mogelijk maken, althans niet belemmeren. De uiteindelijke drukverdeling welke 
resulteert na de al of niet geslaagde afwenteling in diverse richtingen wordt in de 
Angelsaksische, Duitse en Franse literatuur aangeduid als directe en de indirecte inci-
dence of Inzidenz. Hieronder wordt verstaan: het uiteindelijke rustpunt van de belas-
tingdruk in geld gemeten en de verdeling daarvan welke resulteren nadat de primaire 
reacties van belastingplichtigen hebben plaatsgevonden. Het gaat dan zowel om de 
omvang van de druk als om de plaats waar de druk neerslaat. Onder directe incidence 
wordt verstaan: de volledige belastingdruk die de belastingplichtige draagt zonder 
pogingen in het werk te stellen de last te verminderen. Onder indirecte incidence 
wordt verstaan: de drukverdeling welke resulteert na de verschillende afwentelings-
processen. Indien het een producent van goederen of diensten is gelukt de accijnslast 
op een ander over te dragen, zodat die ander een vermindering van zijn beschikbaar 
inkomen ondergaat, zijn weer verdere reacties van die ander mogelijk. 

Een meer algemene regel voor de afwenteling van belastingen dan dat steeds de 
zwakste partij bij een transactie, dat wil zeggen de partij die het meeste belang heeft 
bij de totstandkoming van de verkeershandeling de belasting draagt, bestaat naar de 
opvatting van TASMAN (1889) niet: ‘Den leveranciers, die om de eene of andere reden 
zeer gewild zijn, zal de afwenteling gemakkelijk vallen. Zij die minder gelukkig zijn, 
voor wie het verlies van één klant reeds een gevoelige slag is, zullen òf niet licht hierin 
slagen òf de afwenteling zelfs niet eens beproeven. De zooeven gegeven regel geldt 
ook hier: »de zwakste draagt de belasting”. De omstandigheden kunnen maken dat dit 
telkens andere personen zijn. Al of niet afwenteling in een bepaalde richting is hier 
niet aan te geven. De incidence is onzeker’. 

Wat de voortwenteling van lasten betreft zal naarmate de opvolgende dragers van 
de lasten tegenover volgende schakels in de keten meer in gelijke positie staan als de 
belastingplichtige tegenover de eerste op wie de last wordt afgewenteld, naar die 
mate de beweging gemakkelijker in dezelfde richting voortgaan. Waar zich in de keten 
een grote wijziging voordoet, zoals een afnemer die minder behoefte heeft aan het 
product van zijn voorganger dan deze op zijn beurt had, kan de voortwenteling wor-
den gestuit en de belasting haar rustpunt vinden. 

Tussen aanbod en afwenteling bestaat volgens TASMAN een duidelijk verband: ‘Hoe 
kleiner van omvang de belaste productie is, des te meer kans op afwenteling is er’. 
Alleen bij kleiner aanbod kan tot hogere prijzen een rustpunt gevonden worden. Is 
tegelijkertijd sprake van welvaartsgroei, dan kan evenwel dezelfde vraag blijven be-
staan: ‘Dan zal de belasting afgewenteld kunnen worden door allen. Alle bestaande 
ondernemers kunnen blijven produceeren hun vroegeren afzet. Beperking van het 
aanbod is niet noodig’. Het is ‘duidelijk dat ter beoordeeling van een belastingstelsel, 
uit het oogpunt van eene juiste verdeeling van den last, de nadruk valt op de feitelijke 
verdeeling’. De wetgever en de overheid hebben grote invloed op afwenteling van 
belastingen. Zij kunnen de positie van belastingplichtigen die hun lasten willen afwen-
telen versterken of verzwakken. 

Besteedt de overheid de opbrengsten van een belastingregeling aan de aflossing 
van staatsschulden, dan belemmert zij de afwenteling door renteverhoging. Legt de 
overheid daarentegen voor die opbrengst productieve werken aan, dan versterkt zij de 
kapitaalvraag en vergemakkelijkt daarmee de afwenteling. TASMAN: ‘De staat vraagt 
producten, vraagt arbeid; in den regel is dit een vraag van groote intensiteit. Overal 
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heeft dit invloed. In het algemeen echter is hierover weinig te zeggen. Bij de invoering 
van een nieuwe belasting met het oog op een bepaald doel is hier met eenige zeker-
heid eene voorspelling te wagen. Niet alleen door zijne uitgaven (de besteding van de 
opbrengst der belastingen) heeft de staat invloed op de afwenteling. Ook door zijne 
economische rechtsorde, door de bepalingen over vrijheid van trek, van beroep, van 
invoer e. d. bevordert of belemmert hij de afwenteling. Vrijheid van beweging bevor-
dert voor den arbeider de afwenteling der direct of indirect op hem drukkende belas-
tingen. Gebondenheid aan een bepaalde woonplaats maakt ze vrijwel onmogelijk, 
anders dan op den langen duur. Vrijheid van invoer tegenover een accyns in het bin-
nenland maakt afwenteling in de prijzen illusoir. Een hoog invoerrecht vergemakke-
lijkt haar ongemeen’523. 

Naast verschillende andere incidence-begrippen, zoals gewenste en feitelijke, is dit 
tweetal van primaire betekenis in de afwentelingstheorie. Zijn immers de mogelijkhe-
den tot afwenteling bekend, dan worden volgens BOORSMA (1973) tevens uitspraken 
mogelijk over de gewenste drukverdeling524. DE KAM en HALBERSTADT (1979) en TERRA 
(1984) wijzen op het onderscheid tussen het heffingspunt van de belasting, de statu-
tory of impact incidence (het drukpunt ofwel interventiepunt volgens de betreffende 
heffingswet) en het uiteindelijke rustpunt van de belastingdruk, de economic incidence 
(het feitelijke drukpunt ofwel het economisch neerslagpunt van een belasting in wer-
kelijkheid). Het drukpunt volgens de heffingswet houdt eenvoudig in wie degene is 
van wie de belasting wordt geheven: de belastingplichtige. Belangrijker is dan ui-
teraard wie de last ervaart, weer te geven met de economic ofwel effective incidence, 
welke omvat de gedragsreacties van de belastingplichtigen en het afwentelingseffect 
daarvan resulterend in wie uiteindelijk de last van die belasting dragen. In het licht 
van het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid is daarbij de drukverdeling na 
afwenteling van belang. Indien afwenteling naar de intentie van de wetgever plaats 
moet vinden, behoort hij belastingregels te maken welke leiden naar het beoogde 
afwentelingsresultaat, niet uitgedrukt in statutory incidence, maar in termen van eco-
nomic incidence525. Een verplichting tot afwenteling bestaat volgens de bewindslieden 
niet en kan niet bestaan, omdat zo’n verplichting nooit met zekerheid kan bewerk-
stelligen dat het beoogde effect ook wordt bereikt526. Ook bestaat er geen verplichting 
de accijns zichtbaar te factureren aan de afnemer van goederen en diensten527. Voorts 
mag afwenteling niet afhangen van tijd of plaats528. Het leggen van verbanden tussen 
winstcijfers van een bedrijf of bedrijfstak enerzijds en anderzijds de verhoging van een 
accijns heeft geen betekenis529. 

 
523.  H.J. Tasman, Afwenteling van belastingen, diss., Amsterdam 1889, blz. 1, 46-47, 68-70 en 73, 78-79. 
524.  P.B. Boorsma, Afwenteling en oligopolie, diss., Freiburg 1973, blz. 61. 
525.  Terra (1984), blz. 34, noot 70. 
526.  Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 7, blz. 16 rk. De afwenteling van de lasten van de per 1 juli 

2008 in werking komende vliegbelasting is in artikel 79 Wbm wel wettelijk verplicht gesteld. 
527.  Conclusie A-G De Wit 10 juni 2004 voor HR 7 januari 2005, nr. 39.536, LJN AQ0526, r.o. 4.11 slotzin. 

Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 9, blz. 14. 
528.  Kamerstukken II 1963-1964, 7185, nr. 5, blz. 1. 
529.  Handelingen II 1963-1964, 5 november 1963, blz. 287 lk. 
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Hoewel een accijns waarvan de lasten in het geheel niet worden of niet kunnen 
worden afgewenteld moeilijk voorstelbaar is530, wijst de praktijk echter uit dat accijn-
zen om uiteenlopende redenen niet steeds volledig afwentelbaar zijn, met name niet 
als het goederen of diensten aangaat met een meer prijselastische vraag531. Bij concur-
rentie van soortgelijke en andere substitueerbare producten is volgens de bewindslie-
den in de Nota inzake belastingheffing van energie (1968) geen sprake van volledige 
afwenteling en werkt de accijns verstorend: ‘Zouden de aardolieproducten nergens 
concurrentie ondervinden van het aardgas of van geïmporteerde steenkolen, dan 
zouden onder normale omstandigheden de verbruiksbelastingen volledig in de markt-
prijzen tot uitdrukking komen. De accijns is namelijk voor alle aanbieders van hetzelf-
de produkt gelijk. Slechts indien de onderlinge concurrentie extreem fel is of indien de 
marktprijs door b.v. een verhoging van de accijns zo hoog wordt dat, ondanks de in-
elasticiteit van de vraag, daardoor de afzet vermindert, bestaat de kans dat de ver-
bruiksbelastingen niet of niet geheel hun weerslag vinden in de prijzen’532. 

In 1967 blijft het geregeld openbaar vervoer buiten de verhoging van de benzineac-
cijns en de dieselaccijns. Deze uitzondering is blijkens de toelichting op het wetsont-
werp opgenomen in het kader van het algemene streven het openbaar vervoer te 
bevorderen. Het gaat volgens de bewindslieden niet om het scheppen van fiscale voor-
rechten voor bepaalde ondernemingen – waarin de overheids- of semi-overheids-
ondernemingen dan een overwegende plaats innemen – doch veeleer om de kosten 
van het openbaar vervoer voor de gebruikers binnen redelijke perken te houden. De 
accijnzen van benzine en van diesel zijn immers verbruiksbelastingen, die bestemd 
zijn om door de uiteindelijke consument van de prestaties te worden gedragen en 
deze is dan ook degene, die uiteindelijk van de maatregel voordeel heeft533. 

Afwenteling vindt voor verschillende maatschappelijke en economische sectoren 
niet in evenredige mate plaats. Daarom beantwoordt afwenteling van belastingen niet 
aan enig verdelingsbeginsel. Buiten twijfel staat dat afwenteling invloed heeft op de 
feitelijke belastingdrukverdeling534 en dat het welslagen van het proces van afwente-
ling dat in verschillende verhandelingsstadia onderweg van producent naar uiteinde-
lijke consument plaatsvindt, concurrentieneutraliteit niet alleen een economische 
aangelegenheid is, maar ook, vanwege de vormgeving van belastingen om afwenteling 
ongestoord mogelijk te maken, een juridische535. 

Afwenteling leidt ertoe dat reserves in acht moeten worden genomen tegenover 
belastingheffing als geschikt instrument voor herverdeling van inkomen536. Of de af-
wenteling van de belasting via de prijs van het product slaagt, is immers steeds een 
kwestie van vraag en aanbod op de vrije markt waar vrije prijsvorming plaatsvindt, de 
uitkomst van een zuiver economisch proces537. Vraag en aanbod bepalen de mate van 

 
530.  Kamerstukken II 1946-1947, 433, nr. 7, blz. 9-10. 
531.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1969-1970, 10 308, nr. 6, blz. 2. 
532.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 189, nr. 2, blz. 10 lk. 
533.  Kamerstukken II 1966-1967, 8836, nr. 5, blz. 2-3. 
534.  Kamerstukken II 1969-1970, 10 308, nr. 6, blz. 2. 
535.  Terra (1984), blz. 32-36. 
536.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 3, blz. 28 rk. 
537.  Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 7, blz. 16 rk. 
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afwenteling en dus ook de mate van sturing en de opbrengst. Lukt, zoals gezegd, de 
door de wetgever beoogde afwenteling niet of niet volledig, dan deformeert de accijns 
in zoverre tot een directe zakelijke bedrijfsbelasting538. 

Het welslagen van afwenteling is afhankelijk van uiteenlopende marktfactoren, zo-
als concurrentiepositie, prijselasticiteit, substitutie, eindigheid van de vraag539, we-
reldmarktprijzen540. De uiteindelijke verbruikers, consumenten en producenten, bur-
gers en bedrijven, worden verondersteld de accijns uiteindelijk te dragen541. De prijs-
vorming wordt overgelaten aan de markt542. Gedurende de ‘30-er jaren van de 20e 
eeuw nemen bierbrouwers en jeneverbranders om commercieel strategische redenen 
een deel van de bieraccijns respectievelijk gedistilleerdaccijns voor eigen rekening543 
en ziet ook de slijtersbranche zich herhaaldelijk voor het probleem gesteld de accijns 
niet geheel in de gedistilleerdprijs kwijt te kunnen544. Toch wordt er van regeringszijde 
in volhard dat de bieraccijns een verbruiksbelasting en geen productiebelasting: ‘Zoals 
algemeen wordt aanvaard, zijn de accijnzen te beschouwen als verbruiksbelastingen; 
dit geldt ook voor de bieraccijns. (…) De ondergetekende is dan ook gaarne bereid hier 
uitdrukkelijk te verklaren dat de gekozen omschrijving geen aanleiding zal zijn om 
deze accijns te gaan beschouwen als een produktieheffing’545. Maar ook in de ‘80-er en 
‘90-er jaren van de 20e eeuw berekenen de bierbrouwers de bieraccijns om commerci-
ele redenen niet geheel in hun productprijzen door. De armslag daarvoor is beperkt 
door de omvang van de winstmarges van de producent, zodat deze vroeg of laat toch 
in de kleinhandelsverkoopprijzen zullen zijn doorberekend546. 

Minister ZIJLSTRA (1960) kenschetst de druk van de sigarettenaccijns en de omzet-
belasting als zware last die drukt op de bedrijfstak, niet op het product. Vrees voor 
repercussies op de omzet had de sector ervan weerhouden de lasten in de prijzen door 
te berekenen. Als gevolg daarvan was een gedeelte van de verhoging door de sector 
voor eigen rekening genomen. De bewindsman achtte het ‘niet gewettigd deze extra 
last te bestendigen’547. De afwenteling van de accijns op de consument is een bedrijfs-
economische keuze en verschilt in wezen niet van andere bedrijfskosten die de onder-
nemer bij de consument in rekening brengt en moet brengen, wil de ondernemer 
enige winst behalen of niet failliet gaan. Een eventuele afwenteling van de accijns op 

 
538.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 2. Vgl. Hulst (1932), blz. 28-29. 
539.  Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 6, blz. 13 lk. Handelingen II 1972-1973, 27 juli 1973, blz. 2230-

2231. 
540.  Kamerstukken II 1965-1966, 8302, nr. 5, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1968-1969, 10 189, nr. 2, blz. 8. 
541.  Vgl. Hof 's-Gravenhage 27 februari 2003, nr. C00/499, FED 2003/311, r.o. 8 (a). HR 14 januari 2005, 

nr. C03/167HR JMH/RM, LJN AR0220. 
542.  Kamerstukken II 1904-1905, Bijlage A, 2. Hoofdstuk I, nr. 5, blz. 22 lk. 
543.  Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 34 lk. 
544.  Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 7, blz. 1. 
545.  Kamerstukken II 1962-1963, 6735, nr. 5, blz. 2 lk. Handelingen II 1962-1963, 5 maart 1963, 

blz. 838 lk. 
546.  HvJ EG 19 oktober 2000, nr. C-216/98, EC vs. Griekenland (minimumkleinhandelsverkoopprijzen), 

Jur. 2000, blz. I-8921, r.o. 32. 
547.  Kamerstukken II 1960-1961, 6101, nr. 3, blz. 20 rk. Zijlstra maakt de verhoging van de omzetbelas-

ting ongedaan, welke handeling de schatkist ƒ 15 miljoen kost. 
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de consument kan er onder omstandigheden toe leiden of zal ertoe leiden dat de on-
dernemer minder omzet en minder winst maakt als gevolg van de prijselasticiteit van 
de betrokken accijnsgoederen. In een markt met min of meer volledige concurrentie 
worden ondernemers die door het bedingen van een lagere prijs trachten hun 
marktaandeel te vergroten geconfronteerd met het marktgedrag van of een reactie 
daarop van concurrerende aanbieders. Deze zullen dit marktgedrag moeten volgen en 
hun prijs eveneens moeten aanpassen teneinde hun marktaandeel te kunnen behou-
den. Onder deze marktomstandigheden kan worden aangenomen, dat accijnsgoederen 
voor een lagere prijs worden verhandeld dan de heffing van de betrokken accijns, die 
in wezen als een kostprijsverhogende factor geldt en die ook is bestemd om door de 
consument te worden gedragen, achterwege zou blijven. Een nieuw evenwicht in de 
betrokken markt zal worden bereikt zodra het kostenvoordeel volledig in de prijs is 
verwerkt, dat wil zeggen, zodra de prijs met een bedrag is verlaagd dat met de betrok-
ken accijns overeenkomt. Bij dit evenwicht zullen in een markt met min of meer vol-
ledige concurrentie, de marktaandelen van de betrokken aanbieders uiteindelijk weer 
op eenzelfde of vergelijkbaar niveau komen te liggen als voorheen. Extra bedrijfslasten 
die ontstaan doordat de accijnsdruk niet of niet geheel kan worden afgewenteld, vor-
men geen reden om accijnsheffing achterwege te laten. Een voorgenomen accijnsta-
riefverhoging kan daar niet op afstuiten. Deze omstandigheden zijn vanzelfsprekend 
wel reden om zorgvuldigheid te betrachten door ‘bij het vaststellen van het voorge-
stelde tarief van de accijns met omzichtigheid te werk te gaan’548. 

Soms treedt onderafwenteling of overafwenteling op. Onderafwenteling is het ver-
schijnsel dat een verlaging van het accijnstarief slechts beperkt in de prijzen van goe-
deren en diensten wordt doorgegeven. Dit kan zich voordoen gedurende korte tijd na 
een tariefsverlaging. De vrije markt zal aanbieders nadien tot volledig doorgeven van 
het voordeel hebben gedwongen549. Overafwenteling is het verschijnsel dat meer in de 
prijs wordt afgewenteld dan de omvang van een accijnstariefverhoging: ‘de tusschen-
persoon die voor den verbruiker de belasting betaalt, neemt er ook nog het zijne van’ 
door bijvoorbeeld zijn prijzen naar boven af te ronden550. HULST (1932) sluit niet uit, 
dat ondernemers in het afwentelingsproces van de accijns als kostenbestanddeel in de 
prijs voor zichzelf een graantje meepikken: ‘De mogelijkheid zal daarbij niet uitgeslo-
ten behoeven te zijn, dat het algemeen opslagpercentage voor winst ook dit kostenbe-
standdeel treft, dus de prijs hierdoor extra hooger wordt gesteld’551. Overafwenteling is 
in beginsel een aangelegenheid van de vrije markt. Wordt dit effect voorzien, dan 
mogen overheidsmaatregelen daarop niet afstuiten. Het uitgangspunt is dat prijzen 
stijgen in dezelfde mate als accijnsverhogingen. Het is de norm dat de accijnsverho-
gingen door de verbruiker worden gedragen. Er wordt voor gewaakt dat overafwente-
ling uitblijft552. 

 
548.  Kamerstukken II 1965-1966, 8302, nr. 5, blz. 2 lk. 
549.  Handelingen II 1891-1892, 30 juni 1892, blz. 1132 rk. Kamerstukken II 1895-1896, 121, nr. 9, 

blz. 46-47. Handelingen II 1902-1903, 2 juli 1903, blz. 1399 rk. 
550.  Handelingen II 1880-1881, 22 maart 1881, blz. 1049 rk. 
551.  Hulst (1932), blz. 2-3. 
552.  Kamerstukken II 1969-1970, 10 301, nr. 3, blz. 6. 
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Ten slotte kan sprake zijn van afwenteling in de loonkosten en de prijzen van dien-
sten. In de 19e eeuw is op vele momenten het afwentelingsvraagstuk actueel in discus-
sies over de invoering van de nog niet bestaande inkomstenbelasting. Vele politici 
propageren de afschaffing van de accijnzen van eerste levensbehoeften onder invoe-
ring van een inkomstenbelasting voor een rechtvaardiger verdeling van lasten. Dege-
nen die de inkomstenbelasting overbodig achten, betrekken de stelling dat de werkge-
vers accijnzen en andere lasten al via de lonen voor hun rekening nemen. Illustratief is 
het standpunt van het Tweede-Kamerlid en oud-minister BARON VAN HALL (1850): ‘In 
het loon dat de arbeider voor zijn arbeid ontvangt, wordt hem vergoed en moet hem 
vergoed worden de belasting door hem betaald, zoodat de belasting ten laatste altijd 
neêrkomt op hem die verteert of laat werken’553. 

Voorkoming van afwenteling in de lonen staat in de belangstelling vanaf de ‘70-er 
jaren van de 20e eeuw, wanneer keuzen moeten worden gemaakt uit verhoging van de 
directe belastingen of verhoging van indirecte belastingen, beleid wordt ingezet om 
lasten te verschuiven van directe naar indirecte belastingen ter verzwaring van mili-
euschadelijk, rook- en drinkgedrag onder verlichting van de lasten op arbeid en on-
dernemen, en wigverkleining: minimalisering van het verschil tussen werkgeverslas-
ten en nettolonen (ook door verschuiving van belastingdruk van directe naar indirecte 
belastingen), die als bevorderlijk voor de werkgelegenheid wordt gezien554. Verzwa-
ringen van lasten brengt voor de werkgelegenheid het risico van afwenteling door 
looneisen in hogere arbeidskosten met zich mee. De samenstelling van de collectieve 
inkomsten en lasten worden beïnvloed door internationale verhoudingen. Internatio-
nale concurrentie oefent druk uit op belasting van mobiele grondslagen, met name 
kapitaal, en op belastingen die hun neerslag vinden in de loonkosten en dus in de 
(prijs)concurrentiepositie en de werkgelegenheidsontwikkeling. Niet alleen betreft dit 
de directe lasten op arbeid, maar ook indirecte lasten kunnen concurrentieposities 
beïnvloeden, als deze leiden tot afwenteling in arbeidskosten. De miljoenennota 1997 
laat zien, dat ook indirecte lasten concurrentieposities kunnen beïnvloeden, voorzover 
deze leiden tot afwenteling in arbeidskosten, en dat de aanwending van de opbreng-
sten van de EB voor lagere tarieven op arbeid voor de werkgelegenheid het risico van 
afwenteling in hogere arbeidskosten met zich meebrengt. Het verlagen van de lasten 
op arbeid en ondernemen is er dan ook in de eerste plaats op gericht om de inko-
mensgevolgen te verlichten en om afwenteling tegen te gaan. Naar de mate waarin dit 
beleid een breed draagvlak kent en afwenteling in te hoge loonkosten wordt voorko-
men, kan een dergelijke verschuiving van directe lasten op arbeid naar indirecte belas-
tingen een positief werkgelegenheidseffect creëren555. 

 
553.  Handelingen II 1850-1851, 17 oktober 1850, blz. 42. Zie ook: Handelingen II 1850-1851, 17 oktober 

1850, blz. 43. Handelingen II 1850-1851, 24 december 1850, blz. 506-508 en 523. Handelingen II 
1850-1851, 24 mei 1851, blz. 874-882. Handelingen II 1851-1852, 29 maart 1852, blz. 996 lk. Han-
delingen II 1854-1855, 7 juni 1855, blz. 822-823. Handelingen II 1854-1855, 9 juni 1855, blz. 875-
876. Charles Louis Gaston, Marquis d’Audiffret, Système financier de la France (2 vols., 1840; 3rd 
edn., 6 vols., 1863-70). 

554.  Zie bijvoorbeeld: Handelingen II 1978-1979, 10 mei 1979, blz. 4894 lk. Handelingen II 1972, 
1 november 1972, blz. 786 rk. 

555.  Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 1, blz. 27-28. 
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2.24 Profijtbeginsel  

‘Een ieder, die ooit geroepen is geweest, om na te denken over onze financiën, zal bea-
men, dat niets zo moeilijk is als in Nederland goede verbruiksbelastingen te heffen’556 

 
PROF. MR. N.G. PIERSON, 

minister van Financiën, 6 december 1893 
 

Met behulp van accijnsheffing kan op basis van het compensatiebeginsel een vergoe-
ding worden gevraagd voor een tevoren omschreven gebruik van collectieve goederen 
en diensten, naar de mate waarin van de collectieve productiehuishouding voordeel is 
genoten. Die voordelen bestaan uit het gebruik van gemeenschapsvoorzieningen zoals 
wegen, tunnels, viaducten, veiligheid, politie, justitie, medische voorzieningen, in 
stand houden van de leefbaarheid, bereikbaarheidsmaatregelen in congestiegebieden, 
voorkomen en herstellen van schade aan de leefomgeving, duurzaam gebruik van 
grondstoffen. De noodzaak van parkeer- en anticongestiebelastingen wordt in brede 
maatschappelijke stromingen gevoeld557. De vergoeding wordt gevraagd op basis van 
het profijtbeginsel wegens genoten voordeel van deze gemeenschapsvoorzieningen, 
op basis van het preventiebeginsel bij het voorkomen van milieu- of economische -
schade (bereikbaarheid en voorkoming van congestie) of op basis van het schadebe-
ginsel c.q. het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ wegens reeds toegebrachte schade. Als 
verbijzondering van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’, eist het veroorzakersbeginsel 
dat het beginsel ‘de mobilist betaalt naar rato van gebruik’ nadrukkelijker naar voren 
treedt in het bereikbaarheids- en autokostenvariabilisatiebeleid558. De prijs die de 
burger dan op basis van het profijtbeginsel betaalt, kan slechts via modellen worden 
geconstrueerd en via politieke besluitvorming gerealiseerd. Met betrekking tot alco-
holhoudende dranken acht minister BETZ (1862) het heffen van de gedistilleerdaccijns 
een belastingbeginsel vanwege het misbruik dat van geestrijke dranken wordt ge-
maakt559. Mutatis mutandis liggen de genoemde beginselen ook ten grondslag aan het 
– bij voorkeur pigouviaans – beprijzen van alcoholhoudende dranken, tabakswaren, 
energieproducten en water560. 

REUGEBRINK (1967) meent dat accijnzen die gebaseerd zijn op het profijtbeginsel be-
zwaarlijk nog verbruiksbelastingen kunnen worden genoemd. De uitgaven van de 
overheid ten behoeve van infrastructuur zoals wegen, oeververbindingen en dergelij-
ke komen immers in de eerste plaats ten goede aan degenen, die van deze voorzienin-
gen gebruik maken. Een dergelijke accijns is ook gerechtvaardigd als daarvan om 
bedrijfsmatige redenen gebruik wordt gemaakt. Accijnzen, gegrond op het profijtbe-

 
556.  Handelingen II 1885-1886, 17 december 1885, blz. 351 rk. 
557.  Zie bijvoorbeeld: Teldersstichting, Ruim Baan, Den Haag 1966. Daarin wordt naar de toenmalige 

krachtsverhoudingen de noodzaak verondersteld om te komen tot prijsmechanisch rijden en par-
keerbelastingen. 

558.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 28, blz. 9. 
559.  Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, blz. 21 lk. 
560.  Zo ook: J. Schuurman, De prijs van water, diss., Arnhem 1988, hoofdstuk 3. 
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ginsel, zouden volgens REUGEBRINK (1967) dan meer het karakter van een directe be-
drijfsbelasting dragen561. Deze opvatting van REUGEBRINK heeft niet onze sympathie, 
alleen al omdat het genot van profijt nog niet maakt dat een accijns daardoor zijn 
eigenschappen plotseling verliest, waardoor ineens geen sprake meer zou zijn van 
verbruik van het met accijns belaste goed of de met accijns belaste dienst dan wel het 
afwentelingsproces van de voldane accijns stopt. Ook volgens KOGELS (2007) ligt dit 
anders, waarmee wij het grondig eens kunnen zijn: het profijtbeginsel kan tot be-
stemmingsheffingen leiden, waardoor de wetgever de accijnsheffing niet meer kan 
gebruiken voor de algemene middelen! 

2.25 Instrument van prijsbeleid  

‘Ik zal ophouden erover te zeuren. Ik denk dat u toch niet verder gaat daarin. Het is na-
tuurlijk onzin te zeggen, dat accijnsverhogingen uitsluitend per 1 januari kunnen ge-
schieden.’562 

 
MW. A. JORRITSMA-LEBBINK, 

lid van de Tweede Kamer, 12 december 1989 
 

De accijns als prijselement maakt de accijnzen geschikt als instrument voor prijspoli-
tiek. Naarmate de vraag naar de belaste goederen en diensten minder prijselastisch is, 
heeft het desbetreffende prijsbeleid meer opbrengst als uitkomst. Zoals gezegd, heb-
ben de accijnzen het vermogen om bestedingen te beïnvloeden: ‘Het is waar, elke 
accijns heeft eene strekking, om de voortbrenging van het voorwerp, hetwelk hij drukt 
en welks prijs hij verhoogt, meer of min te ontmoedigen’563, aldus het Tweede-
Kamerlid VAN ASCH VAN WIJCK (1833). Volgens de staatssecretaris kunnen accijnzen 
onder omstandigheden worden verhoogd of verlaagd met het doel om uit conjunctu-
rele overwegingen bestedingen te beperken of te bevorderen564. 

Veel goederen en diensten veroorzaken maatschappelijke kosten (externe kosten) 
wanneer zij worden vervaardigd of verbruikt. Het bestaan van externe kosten recht-
vaardigt overheidsingrijpen ter regulering van het verbruik van die goederen en dien-
sten. Maar ook bepaalde privékosten (interne kosten) kunnen overheidsbemoeienis 
rechtvaardigen met betrekking tot de persoonlijke beslissing te gaan roken of drinken. 
Niet iedereen is immers in staat de nadelige effecten van roken en drinken op hun 
eigen gezondheid of het eigen risico van nicotine- of alcoholverslaving op de juiste 
wijze voor ogen te zien. De alcohol- en tabaksaccijnzen spelen officieel een ontmoedi-

 
561.  J. Reugebrink, Over accijnzen, Smeetsbundel, Deventer 1967, blz. 287. 
562.  Handelingen II 1989-1990, 12 december 1989, blz. 21-717 lk. 
563.  Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 126 rk. 
564.  Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1970-1971, 10 940, nr. 3, 

blz. 4 rk. 



2.25 Hoofdstuk 2 / Wat zijn accijnzen? 

100 

gende rol met betrekking tot actueel en toekomstig gedrag565, naar onze opvatting bij 
de huidige veel te lage tarieven een onvoldoende ontmoedigende rol. 

De politieke ratio van de meeste accijnzen ligt dan ook, naast het vergaren van op-
brengst, als secundair of nevendoel in het ontmoedigen van bepaald gedrag en in de 
internalisering van externe kosten van het verbruik van bepaalde goederen en dien-
sten in de prijzen daarvan om in zekere mate te voorkomen dat die externe kosten 
worden afgewenteld op kosten van de samenleving. Als het marktmechanisme exter-
ne kosten niet zelf internaliseert in de prijzen van goederen en diensten, is interventie 
door de wetgever aan de orde566. Na deze interventie is het marktmechanisme weer 
aan zet om op de aldus gecreëerde quasi-markten met de kunstmatig blijvend ver-
hoogde prijzen tegen de laagste kosten de gewenste standaarden van duurzaamheid 
te handhaven (financiële regulering)567. Door middel van de corrigerende politieke 
prijsvorming kunnen deze kosten in rekening worden gebracht bij de producenten en 
de consumenten die deze kosten oproepen. In die zin zijn accijnzen corrigerende be-
lastingen, in tegenstelling tot verstorende belastingen, de loon-, inkomens- en winst-
belastingen. Een economisch efficiënte accijns moet zoveel opbrengen als de verbruik-
gerelateerde externe kosten belopen. 

Het internaliseren van externe kosten staat bekend als de leer van PIGOU (1918)568. 
PIGOU’S leer houdt in, dat de meest doelmatige wijze van produceren en consumeren 
wordt bereikt door het heffen van een belasting ter zake van de besteding ter grootte 
van de marginale maatschappelijke kosten (netto externe kosten) die die besteding 
oproept. Pigouviaanse belastingen corrigeren het marktmechanisme, daar waar dat 
mechanisme verstoord wordt door maatschappelijke kosten van ongewenst gedrag, 
de zogenaamde externe effecten of externaliteiten. De externe kosten van bijvoor-
beeld misbruik van alcoholhouden dranken bestaat uit de materiële en immateriële 
gevolgen van vandalisme, mishandeling, verkeersongevallen en arbeidsverzuim569. 
PIGOU is dan ook de vader van de hedendaagse belastingen met milieu- en volksge-
zondheidsratio’s. De groep veroorzakers (rokers, drinkers, en bovenmatige water- en 
energieverbruikers) worden geconfronteerd met de door henzelf opgeroepen maat-
schappelijke kosten in de vorm van accijns, in evenredigheid berekend naar de maat-
staf van de externe kosten van extra gezondheidszorg, politie en justitie en vermij-
dingkosten van CO2-emissies en watervervuiling, uitgedrukt in eenheden product. Ook 
informatieachterstanden met betrekking tot roken en drinken bij de jeugd, ten aan-
zien van wie, volgens CNOSSEN (2005), de prijsinelasticiteiten dubbel zo hoog zijn als 
bij volwassenen, kunnen een rechtvaardiging vormen voor accijnsheffing van tabaks-
producten en alcoholhoudende dranken. Vele jonge mensen onderschatten de risico’s 
van roken en drinken voor hun toekomstige gezondheid570. 

 
565.  Zie onder meer: J. Gruber en S. Mullainathan, Do Cigarette Taxes Make Smokers Happier? NBER 

Working Paper 8802, 2002. 
566.  Cnossen (2005) , blz. 3-4. 
567.  Cnossen (1977) , blz. 9 en 68. 
568.  A.C. Pigou, The Economics of Welfare, Macmillan, Londen 1918. 
569.  Zie voor deze cijfers: Cnossen (2006). 
570.  Cnossen (2005), blz. 5 en 8. 
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De leer van PIGOU laat ondernemers zelf de vrijheid het moment te kiezen te inves-
teren in nieuwe en preventieve technologieën571. Het doel is niet de totale belasting-
opbrengsten te verhogen, maar om de druk op arbeid en ondernemen te verleggen 
naar de factor duurzame ontwikkeling. De wetgever heeft tegen dit principe overigens 
zwaar gezondigd door bij de belastingherziening 2001 de totale belastingopbrengst 
met € 6,5 miljard te laten stijgen om de inkomstenbelasting 2001 ten opzichte van de 
inkomstenbelasting 1964 te verlagen, substantieel gefinancierd uit een forse tariefs-
verhoging van de EB572. In de kern komt het erop neer dat het draagkrachtbeginsel 
geheel of ten dele wordt vervangen door het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ ofwel het 
veroorzakings-, voorkomings- of preventiebeginsel573. Naar de politieke besluitvor-
ming in de ‘90-er jaren van de 20e eeuw zou deze drukverschuiving, die in een aantal 
achtereenvolgende fasen heeft plaatsgehad, tot minder vervuiling en meer werkgele-
genheid hebben moeten leiden. 

Dit doelmatigheidscriterium is een van de leidende principes achter de EG-har-
monisatie van de accijnzen van alcohol-, energie- en tabaksproducten574. Met behulp 
van deze accijnzen als prijsinstrument wordt energiebeleid, mobiliteitsbeperkingsbe-
leid en volksgezondheidsbeleid gevoerd. Nadrukkelijk wordt met de EB energiebeleid 
gevoerd met de drieledige doelstelling van vermindering van CO2-emissies, de realise-
ring van energiebesparingdoelstellingen en de financiering van de verlaging van de 
lasten op arbeid en ondernemen ter bevordering van bedrijvigheid en werkgelegen-
heid575. Gegeven de al jaren voortgaande verschuiving van lasten van directe naar 
indirecte belastingen geldt deze financieringsfunctie impliciet ook voor andere accijn-
zen. Verbruikers met een meer dan gemiddeld energieverbruik worden extra aange-
spoord om meer aan energiebesparing te doen. Door de keuze van het banderollensys-
teem voor de heffing van de tabaksaccijns heeft de wetgever zich begeven op het 
gebied van prijsbeïnvloeding van tabaksproducten576. Met betrekking tot het wegver-
voer is de hoogte van de accijns een van de meest wezenlijke punten van het prijsbe-
leid577. De inzet van accijnzen om milieuschade te bestrijden, energiebesparing en 
overigens duurzame ontwikkeling te bevorderen staat nog in de kinderschoenen578. 

Accijnzen en accijnsverhogingen zijn tevens te bezien tegen de achtergrond van het 
zoveel mogelijk voorkomen van inflatie. Inflatie heeft twee gedaanten: bestedingsin-
flatie en prijsinflatie. Bestedingsinflatie is een te sterke stijging van bestedingen welke 
loon- en prijsstijgingen kan veroorzaken. Prijsinflatie wordt gevormd door de prijsstij-
gingen op zichzelf. Accijnsverhogingen zelf kunnen een inflatoir effect op de prijzen 
hebben. Bestrijding van bestedingsinflatie is zeker zo belangrijk als het bestrijden van 

 
571.  Vgl. Handelingen I 1986-1987, 23 december 1986, blz. 607. 
572.  W.M.G. Visser, Compendium inkomstenbelasting 2001, Amersfoort 2002, § 1.4. 
573.  J. Schuurman, Ecotax in Nederland, in: Ecotax en andere financiële instrumenten in het milieurecht, 

Breda 1994, blz. 25 en Zwolle 1995, blz. 21. 
574.  Cnossen (1977) , blz. 3. 
575.  Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, nr. 5, blz. 36. 
576.  Kamerstukken II 1965-1966, 8305, nr. 6, blz. 1-2. Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, 

blz. 1663 rk. 
577.  Zo ook het Tweede-Kamerlid Van Gijzel in: Kamerstukken II 1995-1996, 23 645, nr. 7, blz. 4 rk. 
578.  Vgl. Cnossen (1977) , blz. 69. 
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prijsstijgingen op zich zelf. Prijsstijgingen kunnen immers een gevolg van bestedings-
inflatie zijn. Als zich een bestedingsinflatie kan ontwikkelen, wordt daardoor een 
klimaat geschapen waarin het afwentelingsproces dat loon- en prijsstijgingen veroor-
zaakt sterker kan gaan werken. Dit klimaat bepaalt de mate waarin die afwenteling 
mogelijk is. Naarmate spanningen in de economie toenemen, wordt dat gevaar pro-
gressief groter. Voor het bestrijden van de prijsinflatie is het dus van belang om, als 
zich spanningen beginnen te ontwikkelen, terstond een zo sterk mogelijk beleid te 
voeren dat een verdere stijging van de bestedingen afremt. Het aspect van de beste-
dingsinflatie mag dus bepaald niet ten achter worden gesteld aan dat van de prijsinfla-
tie. In wezen is bestedingsinflatie belangrijker. Accijnsverhogingen hebben een 
prijsverlagend effect wanneer de druk die daarmee op de bestedingen wordt gelegd 
groter is dan hun directe prijsverhogende effect. Het dekken van overheidsuitgaven 
uit de opbrengst van accijnsverhogingen is dan uiteindelijk gunstig voor de bestrijding 
van de prijsinflatie579. 

Gelijkstelling van prijsverhogingen door de marktsector en accijnsverhogingen 
door de budgetsector is onjuist. Het is uiteraard zeer begrijpelijk dat indirecte belas-
tingen, die prijsverhogend werken, vergeleken worden met prijsverhogingen door het 
bedrijfsleven. Deze worden vaak min of meer gelijkgesteld en bij voorkeur min of 
meer gelijk behandeld gezien. De consument ondergaat nu eenmaal dezelfde uitwer-
king van die maatregelen. Het gaat hierbij om geheel verschillende zaken. Bij accijns-
verhogingen gaat het om belastingen, die zich, nadat zij zijn geheven, als politiek-
kunstmatig prijsbestanddelen nestelen in de marktprijzen van de ermee belaste goe-
deren en diensten. Lonen en prijzen aan de ene kant en belastingen aan de andere 
kant zijn geheel verschillende zaken. Lonen en prijzen vormen de inkomens van indi-
viduen of van groepen van individuen in de samenleving. Het streven om lonen en 
prijzen te verhogen betekent dus een streven van die individuen en groepen om zelf 
een hoger inkomen te krijgen, om zelf verder te kunnen gaan bij de bevrediging van 
eigen behoeften, om zelf een groter aandeel in het nationale inkomen te verkrijgen. 
Daartegenover staat, dat het er bij belastingverhoging, ook in de vorm van indirecte 
belastingen, niet om gaat de inkomens van een bepaalde groep, zoals bijvoorbeeld de 
ambtenaren te verhogen. Een accijnsverhoging heeft doorgaans vrijwel onmiddellijk 
tot gevolg dat de prijzen van de betreffende accijnsgoederen worden verhoogd. Ver-
volgens presenteren de vakorganisaties looneisen. Een verhoging van de IB geeft on-
middellijk een lager netto loon en moet worden afgewacht hoe de prijzen zich ont-
wikkelen. Die zullen wellicht eveneens stijgen, doch in de tijd later dan bij een ac-
cijnsverhoging. Een afwenteling van accijnzen heeft voor loontrekkenden hoogstens 
tot gevolg dat hun welvaart ongewijzigd blijft, veelal zullen zij een tijdelijk verlies 
lijden.  

Een belastingverhoging vindt plaats om een bepaalde besteding van het nationale 
inkomen te verkrijgen, om het mogelijk te maken een bepaald deel van het nationale 
inkomen te besteden in de collectieve sfeer. Of deze belasting dan direct of indirect 
wordt geheven maakt in wezen geen verschil. Een accijnsverhoging die tegenover 
bepaalde extra overheidsuitgaven staat, kan niet worden vergeleken met een hogere 

 
579.  Vgl. Handelingen II 1968-1969, 21 mei 1969, blz. 2957 lk. 
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prijs die een onderneming gaat rekenen voor een bepaald product. Vraagt een onder-
neming een hogere prijs, dan is dat een hogere prijs voor een gelijk gebleven product. 
Maar tegenover een verhoging van een accijns staat, afhankelijk van de opbrengst of 
het gedragseffect van die verhoging, een verruiming van overheidsvoorzieningen. 
Voor de marktsector moet dit worden vergeleken met het verschijnsel dat de consu-
ment van een bepaald product meer koopt, voor welke hoeveelheid zij dan ook meer 
betaalt, of dat er nieuwe producten op de markt worden gebracht, waarvoor dan ui-
teraard ook nieuwe prijzen worden berekend. Daar komt dan nog bij dat het streven 
om lonen en prijzen te verhogen een strijd om de inkomensverdeling impliceert. Dit 
stuk belasting bereikt degene op wie deze drukt in de vorm van een politiek prijsele-
ment, dat een geheel ander karakter heeft dan het overige gedeelte van de prijs dat uit 
bedrijfseconomische elementen is opgebouwd580. Verhoging van belastingtarieven om 
collectieve bestedingen te dekken, is geen kwestie van inkomensverdeling, maar van 
verdeling van bestedingen over de particuliere en de collectieve sector. 

Belastingverhoging, ook verhoging van indirecte belastingen, is een wezenlijk an-
dere kwestie dan een prijsverhoging die in de marktsector wordt doorgevoerd. Verho-
ging van indirecte belastingen is op zichzelf geen aanleiding voor inflatie. Bij het aan-
brengen van een inflatiecorrectie mag de verhoging van de indirecte belastingen daar-
in niet worden meegerekend. Niettemin kan verhoging van indirecte belastingen tot 
inflatie leiden, wanneer niet de bereidheid bestaat de consequenties van deze belas-
tingverhoging voor de eigen reële bestedingen te aanvaarden en getracht wordt de 
consequenties af te wentelen door middel van echte prijsverhogingen en loonsverho-
gingen. Cruciaal is dan de consistentie van de politieke besluitvorming, enerzijds de 
consistentie tussen meerderheidsbeslissingen over collectieve bestedingen en daarte-
genover noodzakelijke belastingregelingen, en anderzijds de bereidheid in de samen-
leving bij individuen en groeperingen om de consequenties daarvan voor de reële 
inkomensbesteding in de eigen particuliere sfeer ook te aanvaarden. Om aan inconsis-
tenties te ontkomen, moet ervoor worden gezorgd, dat in het debat over de inko-
mensvorming in de samenleving voldoende draagvlak bestaat voor de noodzaak om 
de consequenties van politieke beslissingen te aanvaarden. Bij beslissingen over col-
lectieve bestedingen, derhalve over de belastingdruk, zal de wetgever zo verstandig 
zijn rekening te houden met de mate waarin de burger bereid is om de eigen particu-
liere welvaartsgroei, het individuele belang, voor een stukje ten achter te stellen bij de 
collectieve bestedingen, het collectieve belang. De begrotingspolitiek van achtereen-
volgende regeringen is op zo’n evenwicht gericht. 

 
580.  Zie ook: Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 2 lk. 
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2.26 Verbruikseffecten 

‘Het is op zichzelf al niet eenvoudig de verbruiksreacties op maatregelen als de onder-
havige te kwantificeren op macroniveau. Dit bemoeilijkt ook de raming van de gevolgen 
van de eventuele verbruiksreactie voor de opbrengst.’581 

 
W. KOK EN DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 

bewindslieden van Financiën, 4 juni 1991 
 

De effecten van accijnsheffing op het verbruik van goederen en diensten zijn in de 
eerste plaats afhankelijk van de prijsgevoeligheid ofwel de prijselasticiteit van die 
goederen en diensten582. De prijselasticiteit van de vraag geeft aan met hoeveel pro-
cent de gevraagde hoeveelheid wijzigt, indien de prijs met 1% verandert. Als bijvoor-
beeld bij een prijsstijging van 10% de gevraagde hoeveelheid met 5% afneemt, be-
draagt de prijselasticiteit -0,5. De vraag naar het betreffende product is dan inelas-
tisch, omdat de factor kleiner is dan 1. Een prijselasticiteit van -0,2 betekent dat een 
prijsstijging van 10% leidt tot een vraagdaling met 2%. Of dan ook de belastingop-
brengst zal toenemen, hangt mede af van de omvang van de relatieve tariefverho-
ging583. Indien met de heffing de aanwending van alternatieve (meer spaarzame, meer 
zuinige of meer gezonde) goederen en diensten wordt beoogd, dan is de kruisprijse-
lasticiteit van belang; deze grootheid laat zien met hoeveel procent de gevraagde 
hoeveelheid van een goed of dienst verandert wanneer de prijs van een ander goed of 
andere dienst met 1% verandert. 

Het staat niet vast dat een accijnsverhoging altijd geheel op het verbruik van het 
betrokken accijnsgoed zal drukken. Prijselasticiteiten zijn steeds schattingen en geen 
harde wiskunde. Als de tabaksaccijnsopbrengst niet wordt gerealiseerd, komt dat in 
ieder geval doordat er minder veraccijnsde tabak wordt gerookt584. De verbruiksreactie 
op de lange termijn is juist van belang voor de structurele opbrengst van accijnsverho-
gingen. Het gaat er daarbij om welke prijsverhoging door de markt kan worden geab-
sorbeerd en tot hoeveel vraaguitval die leidt. In de berekening van de structurele op-
brengst van de accijnsverhoging wordt van kortetermijnreacties geabstraheerd. Wel 
wordt bij de raming van de totale opbrengst voor de algemene middelen rekening 
gehouden met de exogene mutaties, de kortetermijnreacties van de consumenten op 
de veranderde tarieven585. Het schatten van endogene mutaties is een ware kunst. 
Hiervoor wordt, zo legt minister ZALM (2003) uit, een zekere elasticiteit gebruikt om er 
rekening mee te houden dat accijnsverhogingen ook effect hebben op het verbruik. Als 
de accijnzen eenmaal zijn verhoogd en vervolgens wordt vastgesteld dat de endogene 
ontwikkeling van de accijnzen beter of slechter uitvalt dan geraamd, behoeft dat niet 
alleen het effect van de accijnsverhoging te zijn. Een effect is ook dat de inkomens-

 
581.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 2. 
582.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 1-2. 
583.  Kamerstukken II 1981, 17 047, nr. 2 blz. 7. 
584.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 035, 29 209 en 29 210, nr. 93, blz. 79. 
585.  Kamerstukken II 1980-1981, 16 500, nr. 5, blz. 2. 
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ontwikkeling en de economische ontwikkelingen beter of slechter zijn uitgevallen. 
Achteraf kan niet meer worden getraceerd wat precies het effect van de maatregel en 
dat van andere omstandigheden is geweest. Wel kan daaraan een kwalitatieve duiding 
worden gegeven586. 

De realisering van aanvankelijk met een maatregel beoogde doelstellingen en ex 
ante geraamde effecten zijn ook volgens achtereenvolgende bewindslieden met evalu-
aties ex post moeilijk empirisch aan te tonen. Vaak zijn de mogelijkheden voor een 
evaluatie ex post van de economische effecten beperkt, omdat het lastig is de effecten 
van een maatregel te scheiden van andere effecten die het gevolg zijn van gewijzigde 
omstandigheden, zoals conjuncturele ontwikkelingen en andere maatregelen die 
nadien zijn ingevoerd587. 

Over de effecten van accijnsverhogingen voor tabak en brandstoffen bestaat in de 
literatuur een zekere consensus. Uit Europees en Amerikaans onderzoek blijkt dat een 
prijsstijging van 10% voor tabak een daling van 3 – 6% veroorzaakt in de tabakscon-
sumptie. Naar het effect van brandstofaccijnsverhogingen op brandstofverbruik zijn 
vele studies uitgevoerd. Er blijkt een vrij grote mate van overeenstemming te bestaan 
over een prijselasticiteit van rond -0,8 op de lange termijn. Een prijsstijging van 10% 
resulteert dus op lange termijn in een besparing van 8%. De effecten op de automobili-
teit zijn veel kleiner. In de literatuur zijn uiteenlopende waarden te vinding voor de 
prijselasticiteit, variërend van -0,1 tot -0,3588. 

De vraag naar alcoholhoudende dranken is in het algemeen vrijwel niet gevoelig 
voor prijswijzigingen589. De maatschappelijke problemen van drankmisbruik en roken 
blijken hardnekkig590. In de maanden november en december van 2002 is sprake van 
een omvangrijk hamstergedrag vanwege de voorgenomen verhoging van de alcoho-
laccijns. In de twee maanden vóór de accijnsverhoging stijgen de alcoholaccijnsop-
brengsten met 21%. In de maanden juli en augustus 2003 is de opbrengst van de alco-
holaccijns weer in lijn met de opbrengsten in juli en augustus 2002. De voorgenomen 
verhoging van de accijnzen heeft dus gezorgd voor aanzienlijke anticipatieaankopen 
in de maanden november en december 2002. Vervolgens is daarop ingeteerd in de 
eerste helft van 2003, en is de opbrengst van de accijnzen weer teruggekeerd op het 
niveau van 2002. Er moet dus, aldus staatssecretaris WIJN (2003), niet zozeer belang 
worden gehecht aan de kortetermijneffecten, als wel aan de bestedingseffecten op de 
langere termijn591. Dit betekent dat de bewindslieden zich niet al te veel zorgen maken 

 
586.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 540, 29 590 en 29 589, nr. 117, blz. 7. 
587.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 2007-2008, 31 205 en 31 206, nr. 61, blz. 7. 
588.  Kamerstukken II 1998–1999, 26 452, nrs. 1–2, blz. 47. 
589.  Handelingen I 1982-1983, 28 juni 1983, blz. 1072 lk. Evaluatieverslag EC 2004, nrs. 41-43. In Neder-

land wordt de prijselasticiteit van de vraag naar alcoholhoudende dranken in 1985 nog geschat op 
-0,75. Bij een verhoging van de consumentenprijs met 1% daalt het alcoholverbruik met 0,75%. Ka-
merstukken II 1986-1987, 19 243 nr. 3, blz. 60. Kamerstukken II 1986-1987, 19 243 nr. 5, blz. 10. In 
het Verenigd Koninkrijk zijn de prijselasticiteiten van de vraag naar bier, wijn en gedistilleerd in de 
periode 1955-1979 respectievelijk -0,1 á -0,3, -0,4 á -0,8 en -0,2 á -0,1. 

590.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 38. 
591.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 035, 29 209 en 29 210, nr. 93, blz. 79. 
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om het absorpsievermogen van de markt. Als de berekeningen voor de korte termijn 
niet juist blijken te zijn, wordt dat geen groot probleem geacht. 

De verbruiksreacties op verhogingen van de motorbrandstoffenaccijnzen zijn vaak 
louter tijdelijk. Het brandstofverbruik pleegt dikwijls na een tijdelijk schokeffect weer 
op het oude peil terug te komen592. Accijnsverhogingen van motorbrandstoffen hebben 
in het verleden niet verhinderd dat de groei van de mobiliteit zich gestaag heeft door-
gezet. De vraag is dan tevens op welk niveau de mobiliteit zou zijn uitgekomen zonder 
deze prijsverhogingen. Een prijsverandering als gevolg van een wijziging van het ac-
cijnstarief leidt in theorie tot een verandering van de vraag en de directe accijnsop-
brengst. Dat dit zich feitelijk niet altijd voordoet, hangt samen met de omstandigheid 
dat de vraag door meer factoren wordt beïnvloed dan door alleen de accijnstarieven593. 

2.27 Allocatie-effecten 

‘Accijnzen hebben in principe (…) een discriminerende werking. Zij beogen het gebruik 
van bepaalde produkten af te remmen, bij voorbeeld vanwege de benadeling van de ge-
zondheid van de gebruikers, en bevorderen derhalve het gebruik van andere stoffen.’594 

 
J.TH.M. VELDHUIZEN, 

lid van de Tweede Kamer, 8 december 1981 
 

Belastingheffing is, zoals gezegd, een globaal en generiek werkend instrument, waar-
mee moeilijk en soms helemaal niet specifiek kan worden gestuurd. Dat wil niet zeg-
gen dat via de belastingheffing geen volume- en allocatie-effecten zouden kunnen 
worden bereikt. Het allocatie-effect is de verandering in de samenstelling van produc-
tie- en consumptiegoederen en -diensten als gevolg van veranderingen in relatieve 
prijsverhoudingen, dat wil zeggen het onttrekken van goederen en diensten aan ande-
re aanwendingen ten behoeve van de gewenste. 

Voor zover de externe effecten die niet in de prijzen van goederen en diensten zijn 
opgenomen bevatten die prijzen niet de juiste marktinformatie. Met toepassing van de 
leer van PIGOU kan accijnsheffing een bijdrage leveren in de totstandkoming van een 
meer zuivere kostprijs. De externe kosten worden dan via het politieke besluitvor-
mingsproces zoveel mogelijk in de productprijs verdisconteerd. Prijzen van vervuilen-
de en ongezonde goederen en diensten kunnen op deze wijze worden voorzien van 
een politiek-kunstmatig prijselement, dat het product duurder maakt dan schonere en 
meer gezonde alternatieven. Door het kunstmatig creëren van een prijsverschil kan de 
samenstelling van goederen en -diensten worden beïnvloed in de richting van schone, 
zuinige en gezonde alternatieven en waarop al in de bedrijfskolom kan worden gean-

 
592.  De prijselasticiteit van benzine bedraagt ca. -0,2 voor de korte termijn en ca. -0,5 voor de langere 

termijn. Kamerstukken II 1980-1981, 16 500 nr. 5, blz. 13-14. Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, 
nr. 5, blz. 2. 

593.  Zoals valutakoersen, olieprijzen, groeiende koopkracht, zich wijzigend verplaatsingsgedrag en 
toenemende woon-werkverkeerafstanden. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 2-4. 

594.  Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 905 lk. 
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ticipeerd. Gelijkwaardige schone, zuinige en gezonde alternatieven komen in de plaats 
van verontreinigende, verspillende en ongezonde goederen en diensten. Dit effect, 
wordt opgeroepen door politiek-kunstmatig verhoogde prijzen, wordt aangeduid met 
de term substitutie-effect. Het heeft in eerste aanleg een vermindering van verontreini-
ging, verspilling of ongezond eten en drinken tot gevolg. Wellicht ten overvloed zij 
vermeld dat om dit effect te bereiken gekozen moet kunnen worden uit alternatieven. 
Is die keuze er niet, dan is slechts sprake van gewone belastingopbrengstverhogende 
maatregelen. Naast substitutie-effecten kunnen dezelfde prijsveranderingen aanlei-
ding geven tot een vermindering van de reële bestedingsmogelijkheden van produ-
centen of consumenten. Dit effect treedt op indien accijnsheffing leidt tot een stijging 
van het gemiddelde prijsniveau, hetwelk door aanwezigheid van substitutiemogelijk-
heden niet steeds het geval behoeft te zijn. De invloed van politiek-kunstmatig ver-
hoogde prijzen op de reële bestedingsmogelijkheden wordt aangeduid als inkomensef-
fect. Tezamen vormen substitutie- en inkomenseffect het allocatie-effect. Wordt met 
het in rekening brengen van externe kosten met het oog op het streven naar een op-
timale verdeling van schaarse productiefactoren over de verschillende economische 
activiteiten en op het regulerend effect daarvan de nadruk gelegd in, dan kan worden 
gesproken van een allocatief belastingmiddel595. Het regulerende effect is de bijdrage 
die een belastingmiddel levert aan de vermindering van een bepaalde vorm van ver-
ontreiniging, verspilling of ongezonde consumptie als gevolg van de verandering in de 
allocatie van goederen en -diensten596. Het allocatie-effect zal eerst waarneembaar zijn 
als de accijns een meer dan marginaal gedeelte van de kostprijs uitmaakt597. 

Accijnzen kunnen verschillende effecten hebben die in het algemeen niet steeds in 
gelijke mate optreden. Met goedgekozen solide grondslagen en toegerust met robuus-
te tarieven kunnen zijn remmend werken op vervuiling, verspilling of ongezonde 
consumptie. Zij kunnen de ontwikkeling en toepassing van schonere en meer gezonde 
processen en producten stimuleren en derhalve een regulerend effect sorteren. Accijn-
zen bezitten een sterker reallocatief effect naarmate – naast het door hun werking 
reeds opgetreden gedragseffect – ook hun opbrengsten meer worden gealloceerd ten 
bate van het beoogde doel (schoon en gezond), en die minder naar de algemene mid-
delen vloeien598. Worden de opbrengsten bestemd ter eliminatie van vervuiling, ver-
spilling of ongezond gedrag, dan heeft de reallocatie als uitkomst dat de burger ener-
zijds, door het herstel van de kwaliteit van zijn leefomgeving, verloren gegane functies 
of gebruiksmogelijkheden daarvan herkrijgt, en hem anderzijds minder niet-gewenste 
goederen en diensten ter beschikking staan. 

Zoals gezegd, zijn alcoholische dranken, alcoholvrije dranken, thee en tabak zuiver 
consumptieve genotmiddelen, zijn personenauto’s en motorrijwielen verbruiksgoede-
ren ten behoeve van zowel productieve als consumptieve bestedingen, en zijn energie 

 
595.  Vgl. Kamerstukken II 1974-1975, 13 100 hoofdstuk XVII, nr. 2, blz. 142. 
596.  Vgl. Kamerstukken II 1978-1979, 15 658, nrs. 1-2, blz. 14. 
597.  Vgl. Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. B, blz. 3. 
598.  Dit gebeurt met een deel (€ 115 miljoen) van de opbrengsten van de Vkb (€ 365 miljoen). Die € 115 

miljoen worden rechtstreeks via de begroting van VROM ingezet voor afvalscheiding en het terug-
dringen van zwerfafval. Kamerstukken II 2007–2008, 31 205, nr. 3, blz. 4 en 20. 
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en water eerste levensbehoeften en tegelijkertijd productiegrondstoffen. Slechts de 
BPM en de EB kennen tariefsdifferentiaties waarmee energiezuinigheid wordt gesti-
muleerd. De andere accijnzen hebben die tariefsdifferentiaties niet of niet meer, en 
zijn dus nog meer dan de BPM gericht op het verwerven van algemene middelen met 
het effect op de doelstellingen van duurzame ontwikkeling als secundair doel. 

2.28 Effecten op inkomensverdeling 

‘De loonen kan men alleen treffen door accijnsen en daarom zijn de accijnsen gevaar-
lijk.’599 

 
MR. J. KAPPEYNE VAN DE COPPELLO, 

lid van de Tweede Kamer, 24 november 1874 
 

Essentieel zijn de effecten van accijnzen op de inkomensverdeling, dat wil zeggen op 
degenen op wie de accijnslast uiteindelijk komt te drukken. Uiteindelijk zullen de 
lasten, afhankelijk van de marktomstandigheden, worden afgewenteld en gedragen 
door de eindverbruiker of door de producent en de eindverbruiker tezamen600. In hoe-
verre dit het geval is, hangt af van een aantal, deels met elkaar samenhangende facto-
ren. Daarbij doet zich de omvang van een tariefsverhoging en de daaruit resulterende 
prijsverhoging gelden. Bij de mate waarin een tariefsverhoging wordt doorberekend, 
speelt de aanwezigheid van gelijkwaardige substituten die niet of minder zwaar belast 
zijn, een rol. De afwenteling kan ook worden beïnvloed door het assortiment van de 
leverancier. Een gevarieerd aanbod, waaronder ook niet selectief belaste goederen, 
vergroot de mogelijkheid de inkomstenderving die bij een volledige doorberekening 
het gevolg is van een vermindering van het verbruik van het desbetreffende goed, 
elders op te vangen. De consument kan besluiten zich met de hoeveelheid of de kwali-
teit van een ander product te matigen601. Onderzoek naar het effect van een prijsver-
hoging op de vraag naar een goed of dienst moet steeds worden gebaseerd op de rela-
tieve wijziging van de prijs, die altijd veel geringer is dan de absolute prijsverandering. 
Een verandering van de prijs van een bepaald product mag niet los van de algemene 
prijsbeweging wordt beschouwd602. 

Wanneer een goed of dienst aan accijnsheffing wordt onderworpen en een substi-
tueerbaar gelijkwaardig goed of dienst buiten de heffing blijft, zullen de producenten 
van het belaste goed of de dienstverleners de accijns niet volledig kunnen afwentelen, 
omdat alternatieve gelijkwaardige concurrerende goederen of diensten zonder accijns 
lager geprijsd zijn603. De accijns leidt dan tot een daling van het ondernemersinkomen, 
afhankelijk van de prijsgevoeligheid van het product. Afnemers van het product dra-
gen een navenant kleiner deel van de last. In het algemeen wordt rekening gehouden 

 
599.  Handelingen II 1874-1875, blz. 277 lk. Vrankrijker (1967), blz. 113.  
600.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2553. 
601.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2542 lk. 
602.  Handelingen II 1980-1981, 17 december 1980, blz. 2234 mk. 
603.  Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 905 lk. 
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met substitutie en de meso-economische gevolgen voor concurrentieposities. In het 
algemeen wordt bij voorgenomen accijnsverhogingen in zekere mate rekening gehou-
den met die concurrentiepositie, hetgeen tot uitdrukking kan komen door te kiezen 
voor een samenstel van verhogingen. Zo is geregeld niet alleen de sigarettenaccijns 
verhoogd, maar ook die van het vervangende product, de kerftabak (shag)604. 

De producenten van de substituten waarvan de productie niet of in mindere mate 
aan de heffing wordt onderworpen, bevinden zich in de positie dat zij naar alle waar-
schijnlijkheid zowel vergroting van de verkochte hoeveelheden kunnen realiseren als 
wellicht een zekere prijsverhoging, zolang er maar een relatieve prijsdaling van hun 
product overblijft. De afnemers van deze substitutieproducten dragen in dit laatste 
geval bij aan een verbetering van het ondernemingsinkomen van deze producenten 
als indirect gevolg van de heffing die aan het productieproces van de concurrerende 
producten wordt opgelegd. Dit relatief hogere ondernemersinkomen van de laatste 
groep producenten zal ertoe leiden dat de producenten van de eerste groep zullen 
overgaan op andere productieprocessen dan wel op de productie van de substituties 
die niet belast zijn. Dit roomt het relatieve hogere ondernemersinkomen weer af, en 
tendeert naar herstel van het prijsniveau van vóór de introductie van de accijns-
heffing. Naarmate een langere tijdsperiode wordt overzien, is deze tendens van grote-
re kwantitatieve betekenis. Bij opeenvolgende accijnsverhogingen laat het herstel van 
de afzetvermindering vanzelfsprekend langer op zich wachten. Het tijdelijke karakter 
wordt ten principale niet aangetast. In dit verband is van belang in hoeverre de ac-
cijnsverhogingen boven het inflatietempo uitgaan. Verbruiksverminderingen worden 
veelal veroorzaakt door zowel een tijdelijke vraagvermindering als verschuivingen in 
de tijd605. 

In het algemeen geldt dat de accijnslasten verdeeld zullen worden tussen produ-
centen en consumenten, waarbij er zowel zullen zijn die een tijdelijke inkomensder-
ving zullen ondergaan als die tijdelijk een inkomenstoename zullen kunnen realiseren 
door een toename van de verkochte hoeveelheden, al dan niet in combinatie met een 
prijsstijging. De mate waarin de lasten worden afgewenteld en over marktpartijen 
worden verdeeld is afhankelijk van de marktomstandigheden. Naarmate de verbruiker 
over alternatieven beschikt waardoor hij eventueel het dragen van de accijns kan 
vermijden, behoeft voor hem de accijnsheffing geen of althans minder inkomstender-
ving te betekenen. 

 
604.  Kamerstukken II 1983-1984, 18 137, nr. 5, blz. 1. 
605.  Kamerstukken II 1980-1981, 16 500, nr. 5, blz. 3. 
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2.29 Macro-economische effecten 

‘Gezien de problemen welke zich bij de subsidiëring van bepaalde goederen en diensten 
voordoen kan overigens worden geconstateerd, dat het moeilijk is voor de overheid op 
een enigszins bevredigende wijze corrigerend op te treden via een gericht consumptie-
beleid dat gebruik maakt van het marktmechanisme. Hetzelfde geldt voor het extra in 
prijs verhogen – via accijnzen – van consumptiegoederen die bij voorbeeld geacht wor-
den schadelijke gevolgen te hebben voor de gezondheid zoals alcoholische dranken en 
tabaksartikelen.’606 

 
DRS. R.F.M. LUBBERS, 

minister van Economische Zaken, 1976 
 

De macro-economische effecten laten zich indelen in positieve en negatieve beste-
dingseffecten, deze laatste als gevolg van prijs- en inkomenseffecten. Positieve beste-
dingseffecten ontstaan, doordat accijnsheffing nieuwe investeringen uitlokt en omdat 
de accijnsopbrengsten zelf via de rijksbegroting tot besteding worden gebracht. Dit 
kunnen investeringen zijn in meer efficiënte apparatuur, zuiniger motoren of nieuwe 
energiezuiniger productieprocessen. Het effect van de EB op de aanwending van ener-
giezuinige goederen is daarvan een goed voorbeeld. Dit leidt tot een vergroting van de 
benodigde kapitaalgoederenvoorraad per eenheid product. Specifiek voor de beste-
dingensturende accijns is in dit verband dat een voortdurende stimulans wordt uitge-
oefend om te blijven komen tot blijvende besparingen op het verbruik van het belaste 
product.  

De omvang van de positieve bestedingseffecten is behalve van de intensiteit van 
het duurzaamheidsbeleid, afhankelijk van (1) de vraag of er onbezette productiecapa-
citeit is, waardoor extra investeringen ten behoeve van duurzame ontwikkeling niet 
elders tot verminderde investeringen leiden (als gevolg van ontoereikende produc-
tiemogelijkheden, (2) van de aanwezigheid van financieringsmogelijkheden, (3) van 
de mate waarin de kapitaalgoederen binnenslands geproduceerd worden, en (4) van 
de effecten van de specifieke maatregelen op de betalingsbalans. Het werk-
gelegenheidseffect van deze bestedingsimpuls is in eerste aanleg vooral afhankelijk 
van de arbeidsintensiteit van de productie van de nieuwe kapitaalgoederen en van de 
arbeidsintensiteit van de met de nieuwe kapitaalgoederen uitgeruste productiepro-
cessen.  

Het tweede algemeen effect van de bestedingensturende accijns is het optreden 
van verschuivingen in de productie- en consumptiestructuur als gevolg van het optre-
den van relatieve prijsveranderingen en de daaraan gekoppelde substitutie-effecten 
met mogelijke zowel positieve als negatieve bestedingseffecten. De bestedingenstu-
rende accijns kan de kostprijs van grond- en hulpstoffen en van overige productie-
middelen doen stijgen welke op hun beurt leiden tot een opwaartse druk op de prijs 
van eindproducten. Op de wat langere termijn is de omvang van het kosten- en prijs-
effect van de bestedingensturende accijns niet alleen afhankelijk van de omvang van 

 
606.  Kamerstukken II 1975-1976, 14 100 Hoofdstuk XIII, nr. 6, blz. 42. 
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de maatregel zelf, maar ook van het tempo waarin door technische vernieuwingen 
kostenbesparingen kunnen worden bereikt. Van de bestedingensturende accijns mag 
worden aangenomen dat hij een grotere stimulans kan zijn voor het vinden van nieu-
we en meer duurzame technieken dan fysieke reguleringen. 

2.30 Anticipatieaankopen 

 ‘Het klagen over drukkende belasting is niet nieuw. (…) Wij weten immers dat het 
altijd de hefboom was, die aangewend werd door dezulken, die er belang bij hadden, de 
menigte te doen opstaan tot oproerige bewegingen, en, na de Godsdienst, is zeker geen 
krachtiger hefboom dan deze.’607 

 
DS. C.J. VAN STRAATEN, 

predikant te Tiel, 1846 
 

Accijnsverhogingen leiden niet zelden tot anticipatieaankopen, zowel door de detail-
handel als door de consument. In de maanden na een tariefverhoging wordt vervol-
gens op de ervóór gehamsterde anticipatievoorraden ingeteerd. Het gevolg daarvan is 
dat een verbruiksverschuiving in de tijd optreedt zonder dat sprake is van een ver-
bruiksvermindering op de wat langere termijn. Bij de berekening van de extra budget-
taire opbrengst moet uiteraard van deze incidentele effecten worden geabstraheerd. 
Het tast immers het structurele karakter van de dekkingsmaatregel in beginsel niet 
aan. Wél wordt met deze effecten rekening gehouden in de raming van de totale kas-
opbrengst – waarvan de berekening van de extra opbrengst louter als gevolg van de 
tariefswijziging, een onderdeel is – door het opvoeren van een incidentele factor608. 

Naar ervaringsregelen stijgt in het jaar vóór een accijnsverhoging vanwege antici-
patieaankopen de afzet van het desbetreffende accijnsgoed boven het normale niveau, 
in het jaar van de maatregel zelf treedt als gevolg hiervan een daling in het volume op, 
waarna in het jaar na de tariefverhoging weer een stijging tot het normale niveau 
plaatsvindt. Deze incidentele verschuivingen in het volume zijn in veel minder sterke 
mate in de accijnsopbrengst zelf te zien omdat veel accijnsopbrengsten uit de antici-
patieaankopen pas in het jaar van de maatregel zelf binnenkomen. Alleen het verschil 
in tarief is dan in de opbrengst te zien609. Bij de raming van de opbrengst van de desbe-
treffende belastingen wordt dus rekening gehouden met de volume-effecten van de 
accijnsverhogingen610. 

 
607.  C.J. van Straaten, Belasting, pauperisme, landverhuizing, Tiel 1846, blz. 4. 
608.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 189, nr. 6, blz. 15. 
609.  Kamerstukken II 1983-1984, 18 137, nr. 5, blz. 1. 
610.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 189, nr. 6, blz. 15. 
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2.31 Relatie met de omzetbelasting 

‘omdat het twee zo verschillende belastingen zijn’611 
 

DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 
staatssecretaris van Financiën, 21 februari 1991 

 
De omzetbelasting ofwel de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) is de alge-
mene indirecte verbruiksbelasting612. De BTW is algemeen van toepassing op transac-
ties betreffende goederen of diensten en wordt geheven volstrekt evenredig aan de 
prijs die de belastingplichtige voor zijn goederen of diensten ontvangt. De heffing 
vindt plaats in elke schakel van de bedrijfskolom, met inbegrip van de kleinhandels-
fase; de belastingplichtige kan de in eerdere fasen van het proces voldane bedragen op 
de door hem verschuldigde BTW in mindering brengen, zodat de belasting telkens 
slechts over de in een bepaalde schakel toegevoegde waarde wordt geheven en de 
BTW niet op de bedrijfsvoering drukt, maar uiteindelijk op de consument613. 

Het karakter van de BTW ofwel omzetbelasting is een in beginsel proportionele be-
lasting van alle consumptief gebruik binnen de nationale gemeenschap, welke belas-
ting onpersoonlijk – indirect – bij een bepaalde producent wordt geheven614. De om-
zetbelasting legt op basis van het bestemmingslandbeginsel een last op het verbruik 
van alle goederen en diensten en is daarmee een algemene verbruiksbelasting.  

Ten aanzien van de accijnzen heeft naar vaste leer te gelden dat deze moeten wor-
den aangemerkt als bijzondere indirecte verbruiksbelastingen615. Accijnzen leggen op 
basis van het bestemmingslandbeginsel lasten op het verbruik van specifieke goede-
ren en diensten en zijn daarmee bijzondere verbruiksbelastingen.  

Terwijl de omzetbelasting het verbruik van in beginsel alle goederen en alle dien-
sten beoogt te treffen in alle segmenten van de productieketen tot en met de levering 
aan de verbruiker en door het recht op aftrek van voorbelasting de omzetbelasting laat 
drukken op de consument, op ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten en 
op niet-ondernemers, hebben de accijnzen het verbruik van een beperkt aantal spe-
cifiek omschreven goederen en diensten tot object van belastingheffing worden ac-
cijnzen in één segment van de keten geheven en werken de accijnzen vanaf dat hef-

 
611.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3102 mk. 
612.  Artikel 1 lid 2 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 2 eerste volzin Eerste BTW-richtlijn). Hof 

’s-Hertogenbosch 11 mei 2001, nr. 95/03665, LJN AB1882, V-N 2001/40.16, r.o. 4.1. 
613.  Zie: HvJ EG 8 juni 1999, nrs. C-338/97, C-344/97 en C-390/97, E. Pelzl e.a. vs. Steiermärkische Lan-

desregierung (C-338/97), Wiener Städtische Allgemeine Versicherungs AG e.a. vs. Tiroler 
Landesregierung (C-344/97), en STUAG Bau-Aktiengesellschaft vs. Kärntner Landesregierung 
(C-390/97), Jur. 1999, blz. I-03319, r.o. 21 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

614.  De bijzondere belastingen op goederen, diensten en handelingen, Rapport van de Commissie ter 
bestudering van de accijnzen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, No. 155, 
Deventer 1981, blz. 27-28. Hofstra (2002), blz. 214-220. H.J. Hofstra en C. van Raad, Inleiding tot het 
Nederlands belastingrecht, Deventer 1986, blz. 227-228. 

615.  Hof ’s-Hertogenbosch 11 mei 2001, nr. 95/03665, LJN AB1882, V-N 2001/40.16, r.o. 4.1. 
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fingsmoment kostprijsverhogend616. De omzetbelasting behoort dus niet tot de accijn-
zen617. De omzetbelasting is ontstaan uit de accijnzen618. De budgettaire betekenis van 
de accijnzen is sedertdien relatief afgenomen en die van de omzetbelasting gestaag 
gegroeid619. 

De verlaagde tarieven en de vrijstellingen van de omzetbelasting omvatten zoveel 
prestaties van zo sterk uiteenlopende aard, dat deze nauwelijks een bijzonder karakter 
hebben. Bovendien maken deze differentiaties deel uit van het afgeronde en samen-
hangende geheel van de in EG-verband geharmoniseerde algemene verbruiksbelas-
ting: de BTW ofwel de omzetbelasting. De verlaagde tarieven en vrijstellingen zijn 
daarom geen accijnzen. Dat geldt ook voor de verhoogde tarieven die vóór 1 januari 
1993 in diverse lidstaten waaronder Nederland hebben bestaan620. 

Van het begrip verbruiksbelasting verschaft de vaste leer ons geen eenduidige defi-
nitie. TUK (1979) definieert de verbruiksbelasting – in het licht van de omzetbelasting 
– als een belasting die het verbruik van goederen en diensten door particuliere con-
sumenten beoogt te treffen621. NEDERSTIGT (1964) omschrijft het object van een ver-
bruiksbelasting als het verbruik van goederen en diensten door de consument622. 
REUGEBRINK-VAN HILTEN (1997) beschouwen de verbruiksbelasting primair als een 
bestedingsbelasting en definiëren de verbruiksbelasting ook in het licht van de omzet-
belasting als een belasting die beoogt het consumptieve verbruik van goederen en 
diensten in de belastingheffing te betrekken623. TEHLER (1986) ziet verbruiksbelastin-
gen als heffingen die de draagkracht van particulieren beogen te belasten door middel 
van een belasting op de inkomensaanwending voor consumptieve doeleinden624. De 
bewindslieden bedoelen met de term verbruiksbelasting een belasting die de strek-
king heeft uiteindelijk de consumptieve bestedingen te treffen625. TERRA geeft aan dat 
een algemene verbruiksbelasting zich in beginsel richt op alle consumptie door parti-
culieren en daarmee gelijkgestelde personen626. Dit zijn allemaal kwalificaties die 
opgaan voor de omzetbelasting. In tegenstelling tot de accijnzen beoogt de omzetbe-
lasting het verbruik van in beginsel alle goederen en diensten te treffen in alle seg-
menten van de productieketen tot en met de levering aan de eindverbruiker. De om-
zetbelasting beoogt alleen consumptieve bestedingen te treffen. Door het recht op 

 
616.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 6. 
617.  Kamerstukken II 1963-1964, 7185, nr. 5, blz. 1. 
618.  Zo ook: Cnossen (1977) , blz. 114. 
619.  Handelingen II 1962-1963, 5 maart 1963, blz. 838 lk. 
620.  Anders: De bijzondere belastingen op goederen, diensten en handelingen, Rapport van de Commis-

sie ter bestudering van de accijnzen, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, No. 
155, Deventer 1981, blz. 29. 

621.  Tuk (1979), blz. 33. 
622.  W.F. Nederstigt, Economische beoordeling van omzetbelastingen, Deventer 1964, blz. 51. 
623.  Van Hilten-Van Kesteren (2005), blz. 9. 
624.  Vgl. H.J. Tehler, Die Umsatzsteuer als angewandte Verkehr- undloder Verbrauchsteuer (Köln 1986), 

blz. 10. G. Schmölders in: Handbuch der Finanzwissenschaft II (Tübingen 1956), blz. 636 e.v. Beiden 
genoemd door M.E. van Hilten, Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW, Deventer 
1992, blz. 13-14 

625.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 3, blz. 18. 
626.  Terra (1984), blz. 26-27. 
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aftrek van voorbelasting627 wordt bereikt dat de belasting uitsluitend628 drukt op goe-
deren en diensten die door de consument worden betrokken. Het is dan dus de eind-
verbruiker die de omzetbelasting moet dragen. Daartoe hanteert de omzetbelasting als 
uitgangspunt het economische begrip ‘consumptie’ in de betekenis van consumptieve 
bestedingen, niet voor zowel consumptieve bestedingen als productieve bestedin-
gen629. 

TERRA (1984) beschrijft dat een bijzondere verbruiksbelasting, zoals een accijns, 
zich richt op de consumptie van bepaalde aangewezen goederen630. De accijnzen tref-
fen zowel consumptieve en productieve bestedingen. De heffing van de accijnzen doet 
zich in tegenstelling tot de omzetbelasting slechts in één segment van de productieke-
ten voor. Anders dan bij de omzetbelasting doet zich bij de accijns dus geen opvolgend 
belastbaar feit in andere segmenten meer voor. De goederen zijn in de verbruikssfeer 
gebracht en er is geen mogelijkheid de accijns in een opvolgende schakel ná de ac-
cijnsgoederenplaats alsnog te heffen. Het belastbare feit doet zich bij accijnsgoederen 
die eenmaal zijn uitgeslagen, niet opnieuw voor631. Voor de accijnzen van minerale 
oliën in bepaalde toepassingen zoals voor het wegverkeer, de BOL, de EB, de GWB en 
de KB geldt dat zij worden geheven ter zake van zowel consumptieve en productieve 
bestedingen. Beoogd wordt het verbruik te treffen in de prijs waarvan de belasting 
geacht wordt te zijn afgewenteld632. 

2.32 Cumulatie accijns en omzetbelasting 

‘Voor de bedrijfstakken waarin de goederen worden vervaardigd, zijn verbruiksbelas-
tingen in het algemeen niet gericht op een lastenverzwaring. Zowel de algemene ver-
bruiksbelasting – de omzetbelasting – als de bijzondere – de accijns – behoort te druk-
ken op het verbruik door de consument van de goederen’633 

 
DR. H.J. WITTEVEEN en DR. F.H.M. GRAPPERHAUS, 

bewindslieden van Financiën, april 1969 
 

Zoals gezegd, zijn de accijnzen bijzondere verbruiksbelastingen die op gelijke wijze als 
andere prijsbepalende factoren een kostprijselement vormen van de prijs die de uit-
eindelijke verbruiker voor de goederen en diensten moet betalen. De accijns maakt 
deel uit van de prijs en daarmee tevens van de vergoeding, de maatstaf van heffing 

 
627.  Artikel 2 en artikel 15 Wet OB 1968. 
628.  Afgezien van de werking van vrijstellingen, die ertoe kunnen leiden dat ook binnen de bedrijfs-

kolom belasting blijft drukken. Daarnaast kan ook de positie van de overheid als niet-belasting-
plichtige tot cumulatie van belasting aanleiding geven, namelijk indien een overheidslichaam 'als 
zodanig' aan een belastingplichtige presteert. 

629.  Zie ook J. Reugebrink, Het rechtskarakter van de omzetbelasting, in: Leids Fiscaal Jaarboek 1984 
(Deventer 1984). 

630.  Terra (1984), blz. 26-27. 
631.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 13. 
632.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 15-25. 
633.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 189, nr. 2, blz. 8 rk. 
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van de omzetbelasting. De omzetbelasting wordt geheven over het bedrag dat de 
consument besteedt, derhalve over de prijs van de goederen waarin de accijns is be-
grepen634. Over de accijns als bestanddeel van de prijs moet dus ook omzetbelasting 
worden voldaan635. Volgens de EG-richtlijnen inzake de geharmoniseerde BTW moet 
de BTW worden geheven over de door de consumenten bestede prijs met uitzondering 
van de BTW zelf636. Zowel de communautaire accijnzen als de niet-communautaire 
accijnzen zijn – behalve de BPM637 – bestanddeel van de kostprijs, de maatstaf van 
heffing van de omzetbelasting638. 

Vanwege dit kostprijselement zou het methodisch niet juist zijn om de accijnzen 
buiten de heffing van omzetbelasting te houden. Bovendien wordt aldus de allocatie-
functie van de accijnzen prioriteit gegeven boven de inkomstengenererende functie 
van de omzetbelasting639. Zou de accijns wel buiten de maatstaf van heffing van de 
omzetbelasting blijven, dan komt daarbij nog het praktische bezwaar, dat bij die me-
thode voor iedere uitslag en iedere levering het accijnsbestanddeel van de consumen-
tenprijs moet worden bepaald, hetgeen een uitzonderlijk zware administratievelas-
tendruk op het bedrijfsleven en met name de detailhandel zou leggen640. De bewinds-
lieden zien in het feit dat omzetbelasting wordt geheven over de accijns geen reden te 
twijfelen aan de rechtvaardigheid van de heffing van omzetbelasting641. Toch maakt de 
accijns onder het regime van de Wet OB 1933 géén deel uit van de maatstaf van hef-
fing. Het is de bedoeling van de toenmalige wetgever het begrip accijns zeer ruim op 
te vatten. Alle met accijns overeenkomende heffingen moeten op dezelfde voet wor-
den behandeld als de accijns. Er wordt geen omzetbelasting geheven over crisisheffin-
gen, zoals de benzinebelasting (de benzineaccijns), die op dat moment in de vorm van 
een bijzonder invoerrecht wordt geheven642. In 1939 is wettelijk bevestigd, dat het 
bijzonder invoerrecht van benzine een accijns is643. Eerder besliste de Tariefcommissie 

 
634.  Ook de voormalige BVP en BVM behoorden tot de maatstaf van heffing van de omzetbelasting. 

Wanneer BTW verschuldigd was, werd deze berekend over de prijs, inclusief BVB. 
635.  Artikel 8 Wet OB 1968. Cnossen (1977) , blz. 23, noot 2. De BPM vormt hierop een uitzondering; de 

BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de omzetbelasting over het motorrijtuig. 
636.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 9 rk. Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 5, 

blz. 3. 
637.  De BPM behoort niet tot de vergoeding waarover ter zake van de levering van een (nieuw) voertuig 

omzetbelasting wordt geheven omdat de BPM voor de omzetbelasting het karakter heeft van een 
zogenoemde doorlopende post. 

638.  Zie bijvoorbeeld: Hof ’s-Hertogenbosch 5 augustus 2003, nr. 98/4098, V-N 2003/59.1.15 en 
V-N 1999/47.2.2. 

639.  Cnossen (2005) , blz. 7. 
640.  Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 5, blz. 3-4. 
641.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 9 rk. 
642.  TC 17 oktober 1938, nr. 1895 O, BIB 6822. 
643.  Kamerstukken II 1938-1939, 186, nr. 3, blz. 2 rk. ‘Aan artikel 7, tweede lid, der Omzetbelastingwet 

1933, Staatsblad, n°. 546, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 augustus 1938, Staatsblad n°. 407, 
wordt de volgende zin toegevoegd: In dit verband worden het volgens post 135 van het bij de ta-
riefwet 1934 behoorende tarief verschuldigde invoerrecht op thee en het ingevolge de Benzinewet 
1931 verschuldigde bijzonder invoerrecht op benzine niet als een invoerrecht maar als een accijns 
aangemerkt’, zie: Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 2, blz. 17 lk. 
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(1937) dat het bijzonder invoerrecht op benzine voor de toepassing van de Wet OB 
1933 een accijns is en derhalve op grond van de toen bestaande redactie van artikel 7 
Wet OB 1933 niet tot de maatstaf van heffing behoorde644. 

2.33 Wijze van heffing, uitvoering en handhaving 

‘Behoudens het financiële belang van de overheid bij het voortbestaan van accijnzen, 
zie ik eigenlijk maar één argument om accijnzen in te stellen dan wel te handhaven, 
namelijk het reguleringsmotief’645 

 
M. LEERLING, 

lid van de Tweede Kamer, 21 februari 1991 
 

Accijnzen worden in het algemeen volgens eigen-aardige technieken geheven646. Zij 
zijn niet altijd terstond verschuldigd op het ogenblik waarop de goederen fysiek op 
het grondgebied van de Gemeenschap aanwezig zijn. Geheven wordt ter zake van de 
uitslag tot verbruik, het moment waarop de goederen in het vrije verkeer worden 
gebracht. In het belang van industrie en handel647 is het heffingspunt zo ver als moge-
lijk en verantwoord is gelegd in de richting van de verbruiker. Het grondprincipe ‘en-
kelen voldoen de accijns voor zeer velen’ vormt een belangrijk perceptiekostenbespa-
ringselement, dat te meer effect heeft naarmate de concentratie in het bedrijfsleven 
toeneemt en het aantal belastingplichtigen geringer648. 

De materiële accijnsschuld ontstaat op het tijdstip waarop de accijnsgoederen de 
fabricage- en de groothandelsschakel verlaten richting verbruiker. Zolang uitslag tot 
verbruik niet heeft plaatsgevonden blijft de accijnsheffing geschorst649. De keuze voor 
het daadwerkelijke heffingsmoment is afgewogen tegen een verantwoorde admini-
stratievelastendruk en perceptiekosten, maar noodzaakt tot toezicht en controle op de 
goederen zolang de accijns nog niet in rekening is gebracht en tot nauwkeurige aan-
duiding van het ogenblik waarop de accijns onder uiteenlopende omstandigheden 
verschuldigd wordt en van de persoon van wie de betaling hetzij als hoofdschuldenaar 
hetzij als medeschuldenaar kan worden gevorderd. Het vroegere op fysiek toezicht 
gebaseerde stelsel is bij de Accijnsrichtlijn vervangen door een waarin de administra-
tieve controle centraal staat waarbij de fysieke controle alleen nog een aanvullend 
karakter heeft. De heffing en de invordering vindt plaats volgens eigen procedures van 
de lidstaten, met de restricties dat de lidstaten daarbij dezelfde heffings- en invorde-
ringsprocedure toepassen op nationale producten en op producten uit andere lidsta-

 
644.  TC 17 oktober 1938, nr. 1895 O, BIB 6822. In: C.P. Tuk, Wetgeving op de Omzetbelasting, Deventer 

1959, § 8.2.1, blz. 275 kan men lezen hoe dat tegenwoordig anders is. 
645.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3074 lk. 
646.  Hofstra (2002), blz. 221. Hofstra (1992), blz. 239. 
647.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 30. 
648.  Hulst (1932), blz. 83-84. 
649.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 10. 
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ten650 en dat de accijns zodra deze verschuldigd wordt metterdaad wordt ingevor-
derd651. 

De heffing vindt plaats in de lidstaat waar de uitslag tot verbruik vanuit het beslo-
ten stelsel van onderling verbonden belastingentrepots plaatsvindt652. De heffing van 
leidinggebonden accijnsgoederen (aardgas en elektriciteit) vindt plaats naar verbruik-
te hoeveelheden per aansluiting op een distributienet waaruit elektriciteit of aardgas 
aan de verbruiker wordt geleverd653. Een belastingentrepot654 is een plaats op het 
grondgebied van de Gemeenschap waar op grond van de wettelijke bepalingen van de 
lidstaat waar het entrepot zich bevindt, op basis van een vergunning accijnsgoederen 
onder schorsing van accijns mogen worden vervaardigd, opgeslagen, verwerkt, ver-
pakt, ontvangen en verzonden655. Alleen in een belastingentrepot mogen accijnsgoede-
ren accijnsvrij voorhanden zijn, dat wil zeggen, welke nog niet zijn uitgeslagen. Vanuit 
een belastingentrepot mogen geen goederen worden uitgeleverd aan verbruikers. 
CNOSSEN (1977) duidt de bedrijven binnen het stelsel van onderling verbonden belas-
tingentrepots als extraterritoriaal, omdat geen enkel goed zonder aangifte en zonder 
toestemming van de douaneautoriteit in het vrije verkeer mag worden gebracht656. Ter 
waarborging van de heffing worden eisen gesteld aan de administratie van de vergun-
ninghouder.  

De accijns van door particulieren voor eigen persoonlijke behoefte verworven en 
door hen zelf vervoerde accijnsgoederen wordt geheven in de lidstaat van verkrij-
ging657. 

De omstandigheid dat de accijns verschuldigd wordt in de lidstaat waar de uitslag 
tot verbruik plaatsvindt, sluit niet uit dat de accijns vanwege de commerciële be-
stemming van de goederen vervolgens in een andere lidstaat wordt geheven658, waar 
restitutie plaatsvindt van de eventueel in de lidstaat van herkomst voldane accijns659. 
Met betrekking tot reeds tot verbruik accijnsgoederen wordt eerst aan heffing in de 
lidstaat van bestemming ofwel de lidstaat van aankomst van de goederen toegekomen 

 
650.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecreta-

ris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 40. 
651.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, 

BNB 2001/204, r.o. 41. 
652.  Artikelen 6, 15, 15bis en 15ter Accijnsrichtlijn. 
653.  Artikel 21 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. Artikelen 47 lid 1 onderdeel f en lid 4, 49 lid 2 en lid 3 

en 63 Wbm. Artikel 16 onderdelen a tot en met e Wet WOZ. 
654.  Artikel 4 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Voor een omschrijving van de verschillende typen belastin-

gentrepots zij verwezen naar artikel 504 UCDW. 
655.  Artikel 1a lid 1 onderdeel c Wa. 
656.  Cnossen (1977) , blz. 118. 
657.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
658.  Op basis van artikel 7, artikel 9 of artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
659.  HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 

Tabac SARL, The Man in Black Ltd., J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605, r.o. 42. Zie ook: Conclusie A-G Jacobs van 1 december 2005 voor HvJ EG 23 no-
vember 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075. 
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indien sprake is van voorhanden hebben van deze goederen voor handelsdoeleinden660 
of sprake is van verkoop op afstand661, waarbij het vervoer van de goederen voor reke-
ning en risico van de verkoper plaatsvindt en welke ook als commerciële handeling 
wordt beschouwd. Het voorhanden hebben van accijnsgoederen en het verbod daarop 
hebben geen betrekking op overbrengingen binnen het stelsel van onderling verbon-
den belastingentrepots662. 

De heffing geschiedt voor alle accijnzen overeenkomstig de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen (AWR) door middel van voldoening op aangifte. Voldoening op 
aangifte is de gebruikelijke figuur voor het betalen van zakelijke belastingen die 
betrekking hebben op zich gedurig opnieuw voordoende belastbare feiten. Kenmerk 
van deze heffingstechniek is dat de belastingplichtige eigener beweging op wettelijk 
vastgelegde tijdstippen de door hem verschuldigd geachte belasting betaalt, 
overeenkomstig een tegelijkertijd door hem in te dienen aangifte. De nadruk ligt 
daarbij vooral op de verplichting daadwerkelijk en tijdig de verschuldigde belasting te 
voldoen. Door de toepassing van heffingstechniek voldoening op aangifte zijn de accijn-
zen bij uitstek doe-het-zelfbelastingen, ofwel: Selbstbesteuerung. De belastingplichtige 
betaalt het verschuldigde bedrag, waarbij de aangifte de functie heeft van vrachtbrief 
met specificatie van hetgeen is voldaan. Indien later blijkt dat de belastingplichtige te 
veel of te weinig of in het geheel niet heeft betaald, geschiedt herstel door oplegging 
van een naheffingsaanslag of teruggaafbeschikking door de inspecteur. 

2.34 Samenvatting en conclusies 

1. Uit het vorenstaande kan de navolgende definitie worden afgeleid: 
Een accijns is (1) een bijzondere kostprijsverhogende verbruiksbelastingen, die (2) 

éénmalig in de productieketen (3) zonder onderscheid naar herkomst en (4) als ver-
borgen bestanddeel van de kostprijs vrijwel ongemerkt wordt geheven door de over-
heid als zodanig, (5) ter zake van bestedingen tot binnenlands verbruik van 
(6) specifiek aangewezen goederen of diensten, waarvan (7) de lasten via de kostprijs 
bij voorkeur geheel worden afgewenteld op de uiteindelijke verbruiker, waarvan 
(8) de opbrengsten substantieel zijn en (9) naar de algemene middelen vloeien, en 
waarvan (10) bij een voldoende substantieel tarief een gedragsbeïnvloedend en corri-
gerend effect kan uitgaan.  

2. Kenmerkend voor accijnzen is, dat zij zonder onderscheid naar herkomst worden 
geheven van specifieke, concrete heffingsobjecten (goederen en diensten), naar een 
specifieke grondslag dan wel naar de waarde (accijnzen ad valorem), waarvan de 
burger zich het verbruik – ondanks de erop drukkende last – niet spoedig ontzegt. 
Doorgaans brengt hun karakter mee dat op een bepaald product steeds hetzelfde be-
drag aan belasting drukt, ongeacht de feitelijke verkoopprijs en ongeacht door of aan 
wie het product wordt geleverd. De verschuldigde accijns wordt via de prijs afge-
wenteld op de uiteindelijke verbruiker, opdat die uiteindelijk de last draagt. In tegen-

 
660.  Als bedoeld in artikel 7 en artikel 9 Accijnsrichtlijn. 
661.  Als bedoeld in artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
662.  Artikelen 6, 15, 15bis en 15ter Accijnsrichtlijn. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 29. 
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stelling tot de omzetbelasting, treffen de accijnzen zowel productieve als consumptie-
ve bestedingen. Accijnzen dragen bij aan een rechtvaardige spreiding van de belas-
tingdruk en vormen stabiele belastingbronnen. De heffing ervan verloopt in het alge-
meen ongemerkt en op vrijwillige basis. De accijns als prijsinstrument kan verbruik 
doen verminderen en spaarzaamheid doen toenemen. Uit het oogpunt van belasting-
opbrengst geldt naarmate de prijselasticiteit (prijsgevoeligheid) van een goed of een 
dienst lager is, dat goed of die dienst geschikter is voor een optimale accijnsopbrengst. 
Naarmate de grondslagen breder zijn en dientengevolge de accijnsdruk breder kan 
worden gespreid, kan het tarief marginaal meer stijgen en kan een hogere meerop-
brengst worden behaald. 

3. Er zijn formele en materiële accijnzen: 
a. formele accijnzen zijn de accijnzen die voldoen aan de juridische, dat wil zeggen 

formele definitie van accijnzen. Formele accijnzen zijn belastingen die in de 
heffingswet waarbij zij zijn geregeld uitdrukkelijk als accijns worden geduid; 

b. materiële accijnzen zijn de accijnzen die in werkelijkheid accijnzen zijn, dat wil 
zeggen de kenmerken ervan bezitten.  

Ad a. De Wa duidt de accijnzen van alcoholhoudende producten, van minerale oliën 
en van tabaksproducten als accijns. Deze accijnzen zijn daarmee formele accijnzen.  

Ad b. De accijnzen kenmerken zich in materiële, dat wil zeggen in werkelijke zin 
door alle typische eigenschappen van accijnzen en voldoen daarmee aan de economi-
sche, dat wil zeggen materiële definitie van accijnzen, maar worden niet in de hef-
fingswet waarbij zij zijn geregeld als accijns geduid. Tot de materiële accijnzen beho-
ren de zojuist genoemde formele accijnzen, en voorts de BOL, de EB, de GWB, de KB, 
de Vkb en de Vgb (geregeld in de Wbm), de BPM (geregeld in de Wet BPM), de accijns 
van alcoholvrije dranken (de frisdrankenaccijns), de pruimtabaksaccijns en de snuifta-
baksaccijns (geregeld in de Wet AVD), en de assurantiebelasting (geregeld in de Wet 
BR). 

4. Voorts zijn er communautaire accijnzen en niet-communautaire, dat wil zeggen 
nationale, niet in gemeenschapsverband geregelde accijnzen. De communautaire 
accijnzen zijn de accijnzen die in EG-verband zijn geharmoniseerd. Dat zijn de 
accijnzen van alcohol-, energie- en tabaksproducten, alle geregeld in de Accijns-
richtlijn en haar zes uitvoeringsrichtlijnen. De niet-communautaire accijnzen zijn de 
accijnzen die niet in EG-verband zijn geharmoniseerd en alleen binnen de afzonderlij-
ke lidstaten autonoom worden geheven. Voor Nederland zijn dat de accijnzen van 
alcoholvrije dranken (ook wel frisdrankenaccijns genoemd), de belasting van 
personenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen, de pruimtabaksaccijns, de snuif-
tabaksaccijns, de assurantiebelasting en de wateraccijnzen (de belastingen op 
grondwater en leidingwater). 

5. Op basis van de gevonden definitie zijn de navolgende bestaande belastingen 
accijnzen: de alcoholaccijns (de oude gedistilleerdaccijns), de accijns van alcoholvrije 
dranken (ofwel: de frisdrankenaccijns), de assurantiebelasting, de bieraccijns, de BPM 
(en haar voorgangers de BVM en de BVP), de energiebelasting (EB) (waaronder de ac-
cijnzen van minerale oliën, zoals de benzineaccijns en de dieselaccijns, en hun voor-
gangers: de brandhoutaccijns, de steenkolenaccijns, de turfaccijns en de kolenbe-
lasting (KB), de grondwaterbelasting (GWB), de belasting van leidingwater (BOL), de 
tabaksaccijns (waaronder de pruimtabaksaccijns en de snuiftabaksaccijns), de accijns 
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van tussenproducten, de verpakkingenbelasting (Vkb), de vliegbelasting (Vgb), en de 
wijnaccijns. 

6. Op basis van de gevonden definitie waren de navolgende, intussen niet meer be-
staande belastingen accijnzen: de azijnaccijns, de accijns van het geslacht, de beursbe-
lasting, de dagbladaccijns, de accijns van het gemaal, de koffieaccijns, de accijns van 
sigarettenpapier, de suikeraccijns, de speelkaartenaccijns, de theeaccijns, de uranium-
belasting, de zeepaccijns en de zoutaccijns. 
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HOOFDSTUK 3 

3 Rechtsgronden 

3.1 Inleiding 

‘Het standpunt van de Europese Commissie luidt dat er straks in de geharmoniseerde si-
tuatie alleen nog maar accijnzen geheven mogen worden op accijnsgoederen. Om vol-
ledig te zijn, moet ik hier ook de BTW bij noemen.’1 

 
DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 

staatssecretaris van Financiën, 19 februari 1991 
 

Zoals in het inleidende hoofdstuk 1 is aangegeven, volgt nu na het onderzoek naar de 
kenmerken en typerende eigenschappen van de accijnzen in hoofdstuk 2, het onder-
zoek naar de rechtsgronden van de accijnzen en de conclusies daarvan. Eerst worden 
op basis van het onderzoek in hoofdstuk 2 naar de kenmerken en eigenschappen van 
de accijnzen de rechtsgronden in het algemeen beschreven en vervolgens specifiek 
per accijns. Wat onder rechtsgronden moet worden verstaan is in het inleidende 
hoofdstuk 1 gedefinieerd. 

3.2 Dubbelratio 

‘het kleine restje fiscale soevereiniteit dat ons in de sfeer van de accijnzen nog rest’2 
 

MW. H.M. GELDERBLOM-LANKHOUT, 
lid van de Eerste Kamer, 22 december 1992 

 
Zoals gezegd, behoren accijnzen ook volgens TUK (1970) en de EC (1972) naast de 
budgettaire ratio steeds een tweede bestaansratio, niet zijnde een ander budgettair 
motief te hebben. De omzetbelasting heeft de uitsluitende budgettaire functie van de 
accijnzen overgenomen en heeft geen andere doelstelling dan het vergaren van mid-
delen voor de schatkisten van de lidstaten en de eigen middelen van de EC. Daarom 

 
1.  Wijziging van de tarieven van de bestemmingsheffingen Wet algemene bepalingen milieuhygiëne 

en van de tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie (Tarievenwet brandstofheffingen mi-
lieu 1991) (21846), Handelingen I 1990-1991, 19 februari 1991, blz. 15-345 lk. 

2.  Handelingen I 1992-1993, 22 december 1992, blz. 11-482 mk. 
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benadrukt de EC in haar oorspronkelijke accijnsharmonisatievoorstellen, dat de ac-
cijnzen als bijzondere verbruiksbelastingen niet louter een budgettaire functie mogen 
bezitten, maar een of meer specifieke, niet-budgettaire ratio’s moeten hebben3. Voor 
een bijzondere verbruiksbelasting bestaat dan geen rechtvaardiging wanneer daaraan 
een extra, specifieke ratio ontbreekt. In deze zin ontbreekt de rechtvaardigingsgrond 
voor de frisdrankenaccijns, waarvoor vanaf zijn instelling (1972) geen andere ratio 
dan het budgettaire motief geldt. 

Dit beginsel van de behoorlijke heffingsratio is voor communautaire accijnsgoede-
ren vanaf 1992 vastgelegd in de Accijnsrichtlijn4. De lidstaten mogen op dezelfde 
grondslagen als waarop communautaire accijnzen worden geheven ook nationale 
accijnzen heffen, mits deze extra gemotiveerd zijn met een niet-budgettaire ratio. Dat 
is het geval met de Deense, Duitse, Franse en Luxemburgse aanvullende accijnzen van 
mixdranken, aldaar ook alcopops genoemd met de ratio de jeugd af te houden van 
alcoholhoudende dranken, de Belgische accijns van eenmalige drankenverpakkingen 
(€ 9,8537 (2006) per hectoliter verpakt product) en meermalige drankverpakkingen 
(€ 0 (2006) per hectoliter verpakt product), de Finse accijns van verpakkingen (€ 8,50 
(2006) per hectoliter verpakt product in een statiegeldsysteem en € 51 (2006) per 
hectoliter verpakt product voor eenmalige verpakkingen), de Duitse en Finse voor-
raadheffingen, de Nederlandse BSB in haar gedaante tot 1 januari 2004 (thans de KB), 
de Zweedse accijns van het zwavelgehalte in minerale oliën, kolen, benzine, cokes, turf 
en aardgas, de Zweedse accijns van vaste en vloeibare brandstoffen en de Engelse 
antiklimaatveranderingsaccijnzen van elektriciteit, aardgas, vaste brandstoffen en LPG, 
alle naast de budgettaire functie extra gemotiveerd met de ratio energiebesparing. 

Zoals in hoofdstuk 4 verder wordt uiteengezet, zijn bij de communautaire accijnzen 
de dubbele ratio’s te onderscheiden. Bij de tabaksaccijns komen de budgettaire en de 
volksgezondheidsratio beide tot hun recht, nu met het rookontmoedigingsbeleid re-
kening wordt gehouden met de bedoeling en de verwachting dat als gevolg van de 
heffing van de tabaksaccijns minder wordt gerookt5. Met het rookontmoedigingsbeleid 
wordt niet beoogd het roken algeheel uit te bannen. Indien ontmoediging gelijk zou 
moeten staan met beëindiging van ongewenst gedrag, is een kostprijsverhogende 
accijns niet het meest optimale instrument, maar dient voor een verbod op tabakspro-
ducten te worden gekozen. De accijnzen van minerale oliën en andere energieproduc-
ten dienen zowel de budgettaire ratio als de energiebesparingsratio en de mobiliteits-
ontmoedigingsratio. De accijnzen van alcoholhoudende dranken dienen (al van ouds-
her6) zowel de budgettaire ratio als de drankmisbruikbestrijdingsratio. 

Evenwicht door de dubbelratio bestaat ook als de accijns dient als financieringsin-
strument ter bevordering van arbeid en ondernemen door belastingdruk op arbeid en 
ondernemen te verschuiven naar belastingdruk op milieu- of volksgezondheidsgrond-

 
3.  COM(72) 225, PB C 43, 29 april 1972, blz. 23. Kamerstukken II 1971-1972, 11 938, nr. 3, blz. 14 lk. 

Handelingen II 1972, 2 november 1972, blz. 850 lk. 
4.  Artikel 3 lid 2 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezeker-

heidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 17-19. 
5.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 351, nr. 7, blz. 6. 
6.  Zie bijvoorbeeld: Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
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slag, zoals bij de EB het geval is. De corrigerende werking van de accijnzen kan worden 
ingeroepen wanneer evenredigheid moet bestaan tussen de kosten die bepaald gedrag 
oproept en op wie die kosten moeten worden afgewenteld. Door middel van accijns-
heffing wordt een vergoeding betaald naar de mate waarin van de collectieve produc-
tiehuishouding extra voordeel wordt genoten. De vergoeding wordt gevraagd wegens 
genoten voordeel van gemeenschapsvoorzieningen (profijtbeginsel, compensatiebe-
ginsel), voorkoming van milieuschade of een bovenmaats beroep op andere collectieve 
goederen en diensten (preventiebeginsel), of vergoeding van toegebrachte schade aan 
collectieve goederen (schadebeginsel; beginsel ‘de vervuiler betaalt’, het veroorzakers-
beginsel ‘de mobilist betaalt naar rato van gebruik’)7 en het pigouviaans beprijzen van 
schadelijke goederen en diensten. 

Bij de inwerkingtreding van de interne markt op 1 januari 1993 zijn enkele accijn-
zen voorwerp van accijnsharmonisatie in EG-verband. Daartoe is vanaf dat tijdstip de 
Accijnsrichtlijn van kracht8. De ratio van de Accijnsrichtlijn is meerledig. Ten eerste 
beoogt de Accijnsrichtlijn een bijdrage te leveren aan de totstandbrenging van de 
interne markt door bevordering van het vrije verkeer van accijnsgoederen. De tot-
standbrenging en de werking van de interne markt omvatten het vrije verkeer van 
goederen, waaronder ook de accijnsgoederen minerale oliën, alcohol en al-
coholhoudende dranken en tabaksfabrikaten. Ten tweede biedt de Accijnsrichtlijn de 
lidstaten de mogelijkheid om de accijnzen die buiten de accijnsharmonisatie zijn 
gebleven, te handhaven of nieuwe accijnzen in te voeren9. Aldus treden in de loop van 
de ‘90-er jaren van de 20e eeuw de BOL, de BSB, de EB, de GWB toe tot het stelsel van 
de accijnzen. Vanaf 1 januari 2004 zijn daarvan de EB en de BSB, thans de KB, ingetre-
den in de groep communautaire accijnzen10. 

Tot halverwege de ‘70-er jaren van de 20e eeuw vindt in het algemeen de keuze 
voor het heffen van accijnzen en de verhogingen van de accijnstarieven meer op histo-
rische, dat wil zeggen louter op budgettaire gronden plaats. Daarna beginnen bij ver-
hogingen en vervolgens bij nieuwe accijnzen ook andere maatschappelijke doelen 
successievelijk een rol te spelen, zoals de zorg voor de volksgezondheid, energiebespa-
ring en de totstandbrenging van duurzame ontwikkeling. In 1971 wordt voor het eerst 
gewezen op de milieuaspecten van het benzineverbruik en voorgesteld tariefdifferen-
tiaties aan te brengen naar de mate waarin benzine naar objectieve maatstaven 

 
7.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 28, blz. 9. 
8.  Overeenkomstig artikel 93 EG stelt de Raad maatregelen vast ter harmonisatie van ‘de omzetbelas-

ting, de accijnzen en de andere indirecte belastingen’ voor zover deze harmonisatie ‘noodzakelijk is 
om de instelling en de werking van de interne markt (…) te verzekeren’. 

9.  HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 
blz. I-1129. In de eerste overweging van de considerans van de richtlijn wordt gezegd, dat de tot-
standbrenging en de werking van de interne markt het vrije verkeer van goederen, ook van accijns-
goederen, impliceren. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs 
and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Im-
perial Tobacco Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via verte-
genwoordiger), Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 22. 

10.  Zie: Richtlijn energiebelastingen, onder regie van de Accijnsrichtlijn. 
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schoon is, zodat het gebruik van schone benzinesoorten gestimuleerd wordt11. De 
bewindslieden reageren voorzichtig. Er kan nog niet met voldoende zekerheid een 
objectieve maatstaf voor schone of minder schone benzine worden aangewezen. Ver-
volgens worden de accijnzen van benzine en diesel herhaaldelijk verhoogd op basis 
van argumenten die uiteenlopen van overvolle wegen tot luchtvervuiling12. 
VAN AMELSVOORT (1979) geeft aan, dat het belastingbeleid niet alleen gericht is op 
verkrijging van middelen, maar dat het beleid ook instrumenten biedt op andere be-
leidsterreinen13, en dat economische en milieudoelen niet scherp meer te scheiden 
zijn14. Het belasten van milieubezwarende activiteiten past in het beleid gericht op 
duurzame ontwikkeling15. Voor de EB, waarvan de benaming van 1996 tot 2004 luidt: 
regulerende energiebelasting (REB), geldt echter het gebruik als instrument voor ecolo-
gische politiek en energiebeleid als primaire rechtsgrond en is de budgettaire functie 
uitdrukkelijk secundair16. 

Naast hun historische bepaaldheid worden de extra lasten die de accijnzen naast de 
BTW als algemene verbruiksbelasting leggen op dranken, tabaks-, energie- en andere 
accijnsproducten eensdeels gemotiveerd als bijzondere verbruiksbelastingen die een 
in geld uitgedrukt deel eisen van minder noodzakelijke consumptiegoederen of be-
perkt beschikbare grondstoffen, en anderdeels als prijsmaatregelen die een voor de 
volksgezondheid of leefmilieu schadelijk gebruik van deze zaken ontmoedigen17. Ook 
wordt met de accijnzen als prijsinstrument prijspolitiek en monetaire politiek ge-
voerd, zoals het temperen van deflatoire en inflatoire ontwikkelingen en het aanzetten 
tot besparingen van deviezen18. Accijnzen kunnen inflatoire ontwikkelingen dempen 
door de geldvraag afhankelijk van het aanbod van goederen en diensten door prijsbe-
leid te verminderen. Anti-inflatoire effecten worden bereikt wanneer de bestedingen 
sterker afnemen dan het aanbod. Accijnzen hebben anti-inflatoire eigenschappen, 

 
11.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 508, nr. 4. 
12.  Kamerstukken II 1972-1973, 12 436, nr. 4, blz. 4 lk. 
13.  Handelingen II 1978-1979, 20 juni 1979, blz. 5540 mk. 
14.  Handelingen I 1989-1990, 28 december 1989, blz. 7-209 mk. 
15.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 6, 

blz. 21-22. Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 2. Kamerstukken I 1993-
1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 19. Kamerstukken II 1991-1992, 22 300, nr. 1, blz. 32. Kamer-
stukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 2 en blz. 5. Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 
en 22 851, nr. 91a, blz. 1. Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 6, blz. 7. Kamerstukken II 1992-
1993, 22 849, nr. 9, blz. 4. Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 1992-
1993, 22 849 B, blz. 3. Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 6, blz. 6. Kamerstukken II 1994-1995, 
23 935, nr. 5, blz. 2. Kamerstukken II 1994-1995, 23 935, nr. 12, blz. 17 rk. Kamerstukken II 1994-
1995, 23 935, nr. 5, blz. 2. 

16.  Kamerstukken II 1993-1994, 24 250, nr. 3, blz. 15. Kamerstukken II 2002-2003, 28 600 IXB, nr. 2, 
blz. 20. Kamerstukken II 2003-2004, 29 200 XIII, nr. 3, blz. 47. 

17.  J.G. Detiger, Inleiding tot het Nederlandse belastingrecht. Synthetische uiteenzetting, WFR 
1967/333. Artikel 3 lid 2 Accijnsrichtlijn.  

18.  Wet van 4 mei 1950, Stb. 172. Handelingen II 1963-1964, 5 maart 1964, blz. 1525 lk. Kamerstuk-
ken II 1956-1957, 4550, nr. 3, blz. 7. Kamerstukken II 1956-1957, 4550, nr. 7, blz. 3 rk. Kamerstuk-
ken II 1963-1964, 7533, nr. 3. Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 5, blz. 5 lk. Kamerstukken II 
1963-1964, 7533, nr. 3. Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 5, blz. 5. Cnossen (1977) , blz. 117. 
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omdat het effect van een accijnsverhoging van prijsongevoelige goederen en diensten 
zich terstond door de hele staatshuishouding verspreidt. De keerzijde is dat deze ac-
cijnsverhogingen compenserende looneisen kunnen oproepen19. 

In een aantal gevallen wordt de opbrengst van een verhoging tevoren bestemd voor 
een specifiek doel, zoals versnelde bouw van bruggen en de daarop aansluitende we-
gen, afschaffing van tolheffingen langs ‘s Rijks wegen en -oeververbindingen20, het 
vergroten van de financiële middelen voor het Rijkswegenfonds21, milieuvriendelijke 
maatregelen voor het beroeps- en eigen vervoer, waaronder subsidieregelingen voor 
schone vrachtauto’s en autobussen, stille vrachtauto’s en autobussen, onderzoek naar 
schone motoren en alternatieve brandstoffen22, infrastructuur23, Wegenverkeersfonds 
en Infrastructuurfonds24, werkgelegenheidsbevorderende maatregelen25, terugdringing 
groeiende werkloosheid26 en financiering van de vrijstelling in de vennootschapsbelas-
ting voor herstelorganisaties van Rijksmonumenten met culturele bestemming27. 

In de wederopbouwjaren ‘50 van de 20e eeuw wordt het onverantwoord geacht 
met belastingheffing niet te willen bereiken of bevorderen wat langs andere weg 
slechts bereikt zou kunnen worden ten koste van méér opoffering van vrijheid, begro-

 
19.  Vgl. Cnossen (1977) , blz. 117. 
20.  De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Neder-

landsch-Indië. I.J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, Sociaal-economische geschiedenis 
van Nederland 1795-1940, 's-Gravenhage 1976, blz. 339, 372, 476 en 506-507. Kamerstukken II 
1931-1932, 135, nr. 3, blz. 3 lk., § 3. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 3, blz. 1-2. Kamerstuk-
ken II 1935-1936, 164, nr. 6, blz. 13-14. Kamerstukken II 1972, 12 036, nr. 5, blz. 3. Kamerstukken II 
1935-1936, 164, nr. 6, blz. 14 lk. Kamerstukken II 1958-1959, 5300 hoofdstuk IX B, nr. 14, blz. 29. 
Kamerstukken II 1965-1966, 8300, nr. 3, blz. 4 rk. Kamerstukken II 1967-1968, 9300, nr. 2, Hoofd-
stuk IX B, blz. 12 lk. Kamerstukken II 1971-1972, 14 oktober 1971, blz. 354 rk. Kamerstukken II 
1971-1972, 11 508, nr. 4. Kamerstukken II 1971-1972, 11 508, nr. 5. Handelingen II 1971-1972, 
16 november 1971, blz. 1108-1110. Kamerstukken II 1967-1968, 9315, nr. 5, blz. 4 rk. Handelingen 
II 1963-1964, 5 november 1963, blz. 248, 279-280. Kamerstukken II 1973-1974, 12 600 B, nr. 9. 
Handelingen II 1971-1972, 3 november 1971, blz. 786 rk. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 6, 
blz. 14 rk., § 1. Kamerstukken II 1938-1939, 186, nr. 3. Kamerstukken II 1938-1939, 56, nr. 2, blz. 3. 
Kamerstukken II 1972-1973, 12 436, nr. 4, blz. 4 lk. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 6, 
blz. 13 lk. Handelingen II 1982-1983, 22 maart 1983, blz. 3200 lk. Handelingen I 1982-1983, 
29 maart 1983, blz. 417 rk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, nrs. 38 en 41. Kamerstukken II 
1982-1983, 17 797, nr. 5, blz. 7. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 3, blz. 1 en 5. Wet van 
29 juni 1983, Stb. 298. Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, nrs. 38 en 41. Wet van 30 maart 1983, 
Stb. 144. Kamerstukken II 1982-1983, 17 860, nrs. 3-4 blz. 9. Handelingen II 1982-1983, 22 maart 
1983, blz. 3210 mk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, nr. 7, blz. 2. Handelingen II 1982-1983, 
22 juni 1983, blz. 4797-4802. Handelingen I 1982-1983, 28 juni 1983, blz. 1080 rk. Handelingen II 
1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4797 lk. Handelingen I 1982-1983, 28 juni 1983, blz. 1081 lk. Kamer-
stukken II 1982-1983, 17 936, nr. 8. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4803 lk. 

21.  Wet van 31 oktober 1986, Stb. 542. 
22.  Kamerstukken II 1988-1982, 21 137, nrs. 1-2. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 11. 
23.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 873, nr. 3, blz. 15-16. 
24.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 644, nr. 7, blz. 1. 
25.  Kamerstukken II 1952-1953, 2955. Kamerstukken II 1960-1961, 6101, nr. 13, blz. 1 rk. 
26.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 380, nr. 3, blz. 6. 
27.  Handelingen I 2003-2004, 9 december 2003, blz. 11–492. 
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tingsmiddelen, tijd en moeite. Consequent wordt gestreefd naar evenwicht in de 
structuur van het belastingstelsel en belastingdruk met het motief om de verruiming 
die verlaging van de loon- en inkomstenbelasting voor brede lagen van de bevolking 
brengt, ook door belastingvermindering voor belangrijke verbruiksgoederen te laten 
volgen, met name ook voor hen, die, doordat hun inkomen klein of hun gezin groot is, 
buiten het bereik van de belastingen naar het inkomen blijven28. Suiker maakt een 
belangrijk deel uit van het huishoudbudget en daarom wordt de suikeraccijns in de 
‘50-er jaren van de 20e eeuw in het kader van lastenverlichting verlaagd29. 

Accijnsverlaging is ook als lastenverlichtingsinstrument ingezet als tegenwicht te-
gen de opwaartse beweging van het binnenlandse prijs- en kostenpeil30. Meerdere 
keren staan verhogingen van de accijnzen in het teken van het beïnvloeden van de 
conjunctuur en het bewust oproepen van deflatie. Wanneer de economie een krachti-
ge expansie laat zien en het noodzakelijk wordt geacht een beleid van bestedings-
beperking te voeren, worden de tabaksaccijns, de benzineaccijns en de gedistilleerdac-
cijns verhoogd, overigens zonder op basis van deze rechtsgrond nieuwe accijnzen in te 
stellen. Van 1970 tot en met 1972 kan conjunctuursturing met de benzineaccijns 
plaatsvinden met behulp van de wiebeltaks31. Incidentele accijnsverhogingen vinden 
plaats ter financiering van arbeidsvoorwaardenbeleid, aanvullende werkgelegenheids-
maatregelen, dekking van eenmalige extra defensielasten32. Wanneer in 1986 sprake is 
van een scherpe terugval van de olieprijzen, wordt de overheid geconfronteerd met 
een zeer grote terugval van de aardgasbaten. De gunstige effecten die de verlaging van 
de olieprijs voor de burger heeft, maken het meer verteerbaar extra inkomsten te 
zoeken in maatregelen in de energiesfeer33. In 195234 en 198235 is de werkgelegenheid 

 
28.  Kamerstukken II 1946-1947, 231, nr. 5, blz. 27 rk. M.J.H. Smeets, De ontwikkeling van de Inkom-

stenbelasting, Inaugurele rede gehouden op 4 april 1946, blz. 6 e.v. P. Lieftinck, Fiscale en sociaal-
economische politiek, in: Openbare Financiën, blz. 9 e.v. Kamerstukken I 1946-1947, 300. Kamer-
stukken II 1946-1947, 231, nr. 7, blz. 37 rk. Kamerstukken II 1946-1947, 231, nr. 7, blz. 37 rk. Door-
dat de omzetbelasting in die tijd nog geen BTW is, maar werkt op basis van het cascadesysteem kan 
ook op ondernemingskosten worden gestuurd. Handelingen II 1946-1947, 1 april 1947, 
blz. 1440 rk. Handelingen II 1950-1951, 24 oktober 1950, blz. 258 rk. Kamerstukken II 1946-1947, 
231, nr. 7, blz. 37 rk. 

29.  Kamerstukken II 1954-1955, 3885 en 3887, nr. 14, blz. 4-5 en 23 rk. 
30.  Kamerstukken II 1956-1957, 4600, nr. 1. Handelingen II 1956-1957, 5 maart 1957, blz. 699, 739 en 

779. Kamerstukken II 1957-1958, 4900, nr. 2, blz. 20 lk. 
31.  Wet van 24 december 1970, Stb. 1970, 605. Handelingen II 1970-1971, 26 november 1970, 

blz. 1364 lk. 
32.  Kamerstukken II 1968-1969, 9635, nr. 3. 
33.  Handelingen II 1986-1987, 16 oktober 1986, blz. 12-547 lk. 
34.  Kamerstukken II 1947-1948, 839, nr. 3. Kamerstukken II 1948-1949, 839, nr. 5, blz. 3-4. Kamerstuk-

ken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 20. Kamerstukken II 1949-1950, 1713, nr. 3, blz. 2. Kamerstuk-
ken II 1949-1950, 1713, nr. 5, blz. 1-7. Kamerstukken II 1951-1952, 2512, nr. 3, blz. 2-3. Kamerstuk-
ken II 1951-1952, 2512, nr. 5. Handelingen II 1951-1952, 22 april 1952, blz. 2171-2172. In 1951 be-
draagt het binnenlandse verbruik van grote sigaren (vanaf 1952 belast met 14% accijns) 593 miljoen 
stuks tegenover 1015 miljoen stuks in 1959 en dat van cigarillos (vanaf 1952 belast met 20% ac-
cijns) 123 miljoen stuks in 1951 tegenover 244 miljoen stuks in 1959 of, per hoofd van de bevol-
king, 58 tegenover 89 respectievelijk 12 tegenover 22 stuks. De totale kleinhandelswaarde loopt 
van 1951 op van ƒ 144 miljoen tot ƒ 225 miljoen in 1959. Ook de export ontwikkelt zich gunstig en 
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in de tabakssector ondersteund met tijdelijke tariefsdifferentiaties. De bieraccijns is in 
de ‘30-er crisisjaren van de 20e eeuw verlaagd om de brouwerijen en de werk-
gelegenheid aldaar in de benen te houden36. Voor kleine bierbrouwerijen wordt een 
steunregeling ontworpen, die uiteindelijk haar beslag krijgt in de BENELUX-accijnsuni-
ficatie en in de Accijnsrichtlijn. 

Het bestedingensturende vermogen van accijnzen wordt vooral geaccentueerd en 
de gebruikmaking ervan bevorderd door andere bewindslieden dan die van Financiën. 
De rechtsgronden van de zes accijnzen op milieugrondslag (BOL, EB, KB, GWB, Vkb en 
Vgb) zijn niet alleen de budgettaire functie, derhalve gericht op het verwerven van 
algemene middelen, maar ook het gebruik als instrument voor het milieubeleid, om-
dat de natuurlijke leefomgeving een collectief goed is, voor het behoud waarvan de 
accijnzen als kunstmatig prijsmechanisme worden ingezet ter gerichte beïnvloeding 
van de mate waarin bepaalde schaarse goederen als water en energieproducten wor-
den verbruikt. In feite wordt er door het rekening houden met aspecten van duurzame 
ontwikkeling in de belastingheffing aan deze economisch-maatschappelijke criteria 
een extra toetsing toegevoegd, te weten energiebesparing, waterbesparing, minder ro-
ken, minder alcohol drinken, minder mobiliteit en andere verbruiksontmoedigingen, 
welke een even gelijkwaardige fiscale invalshoek vormen als het al langer vertrouwde 
element draagkracht. 

3.3 200 jaar rechtsgronden van de accijnzen 

‘De accijns is reeds een oude belastingvorm met een heel specifieke geschiedenis.’37 
 

M. LEERLING, 
lid van de Tweede Kamer, 21 februari 1991 

 
Bij staatsbesluit van 12 juli 1805 wordt vanaf 1 januari 1806 in de Nederlanden voor 
het eerst op centraal niveau belasting geheven. De Staatsregeling 1798 vestigt voor het 

 
wel van 55 miljoen stuks met een waarde van ƒ 10 miljoen in 1951 naar 254 miljoen stuks met een 
waarde van ƒ 27 miljoen in 1959. Eind 1959 staan in deze bedrijven tegenover liquide middelen ten 
belope van ƒ 11,5 miljoen schulden op korte termijn ten bedrage van ƒ 59,5 miljoen. Wet van 8 mei 
1952, Stb. 249. Kamerstukken II 1953-1954, 3200 hoofdstuk X, nr. 12, blz. 14 rk. Kamerstukken II 
1953-1954, 3391, nr. 5, blz. 1. Kamerstukken II 1955-1956, 4267. Wet van 23 mei 1956, Stb. 256. 
Kamerstukken II 1958-1959, 5356, nr. 5, blz. 1. Kamerstukken II 1960-1961, 6101, nr. 13, blz. 1-16. 
Kamerstukken II 1963-1964, 7400 Algemene financiële beschouwingen, nr. 3, blz. 7. Kamerstuk-
ken II 1963-1964, 7400 Algemene financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 2-19.  

35.  Kamerstukken II 1983-1984, nr. 5, blz. 2. Kamerstukken II 1983-1984, 18 139, nr. 4. Kamerstuk-
ken II 1983-1984, 18 139. Kamerstukken II 1983-1984, 18 449, nr. 3, blz. 4. Handelingen II 1955-
1956, 18 april 1956, blz. 1013-1014. Handelingen II 1960-1961, 16 november 1960, blz. 248 rk. 
Handelingen II 1963-1964, 5 november 1963, blz. 248 rk. 

36.  Wet van 3 mei 1924, Stb. 227. Wet van 24 december 1932, Stb. 634. Wet van 8 december 1933, 
Stb. 663. Kamerstukken II 1937-1938, 2. Hoofdstuk I., nr. 5, blz. 40 rk., Bijlage A. Kamerstukken II 
1939-1940, 403, nr. 2. Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 33-34. 

37.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3073 rk. 
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eerst een eenheidsstaat in de Nederlanden. Vanaf dat moment kan de moderne een-
heidsstaat in Nederland worden waargenomen.  

Artikel 200 van de Staatsregeling 1798 bepaalt dat er voortaan één schatkist is en 
dat alle belastingopbrengsten nationale inkomsten zijn. Ingevolge artikel 201 van de 
Staatsregeling 1798 zijn de schulden ‘van wege der onderscheiden provinciën, de drie 
kwartieren van Gelderland, het Landschap Drenthe en Bataafsch Braband’ voortaan 
nationale schulden. Op basis van deze bepalingen komt in 1805 een voor die tijd 
bruikbaar nationaal belastingsysteem tot stand, ontworpen door ISAAC JAN ALEXANDER 

GOGEL (1765-1821), de agent van Financiën38 onder raadpensionaris39 RUTGER JAN 

SCHIMMELPENNINCK (1761-1825), van de Bataafse Republiek. De financieel expert en 
unitaristisch ideoloog GOGEL brengt met zijn belastingregeling voor het eerst systeem 
aan in de belastingheffing, dat daardoor met recht een belastingstelsel mag heten. Het 
draagkrachtbeginsel is er uitdrukkelijk in vertegenwoordigd, al kan dat beginsel in die 
tijd zoals GOGEL zelf ook aangeeft maar zeer beperkt tot gelding komen (artikel 64 
Staatsregeling 1798).  

Op 12 juli 1805 wordt GOGEL’s ‘Plan van algemeene belastingen‘ door het Wetgevend 
Ligchaam bij Staats-Besluit bekrachtigd. Met dit ‘Plan van algemeene belastingen’, naar 
zijn ontwerper ook genoemd het ‘systhema-GOGEL‘, ofwel het eerste belastingstelsel, 
worden op het grondgebied dat thans het Koninkrijk der Nederlanden omvat voor het 
eerst op centraal niveau belastingen geheven. GOGEL’s systhema ligt vast bij missive van 
20 Juni 1805, n°. 17/3, van den Raadpensionaris aan Hun Hoog Mogenden, Vertegen-
woordigende het Bataafsche Gemeenebest. Het ‘Plan van algemeene belastingen‘, dat in 
die missive wordt voorgedragen, wordt door Hun Hoog Mogenden op 10 juli 1805 goed-
gekeurd en, zoals gezegd, twee dagen daarna op 12 juli 1805 bekrachtigd. Het vervangt 
gewestelijke belastingen, uit het tijdperk van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, 
door een aaneensluitend geheel van algemene landsbelastingen, een vervanging waartoe 
sedert het jaar 1796 herhaaldelijk vruchteloze pogingen waren gedaan40. Het systhema-
GOGEL kent, zoals gezegd, zeven belastingcategorieën, waaronder één bestaande uit acht 
accijnzen: van zout, zeep, turf, meel, bestiaal (het slachten van vee), bier, wijn en gedis-
tilleerd. De andere zes belastingcategorieën van het belastingstelsel-GOGEL zijn: (1) de 
personele belasting (geheven naar de grondslagen huurwaarde, meubelen, dienstboden, 
paarden en haardsteden), (2) de grondbelasting (de oude verponding, naar huurwaarde 
op te leggen op grond van registratie in het kadaster), (3) de in- en uitvoerrechten (de 
voormalige convooien en licenten), (4) de patentbelasting (een ieder die zelfstandig een 
beroep of bedrijf uitoefent, behoort te zijn voorzien van een patent of vergunning, 
dat/die hem tegen betaling wordt verleend), (5) de successiebelasting (met vrijlating van 
vererving in rechte lijn), en (6) de zegelrechten. 

Het systhema-GOGEL, het eerste belastingstelsel (1805-1812), wordt met ingang 
van 1 januari 1806 algemeen van toepassing verklaard voor de gehele Bataafse Repu-
bliek, maar houdt nog slechts algemene grondslagen in over zeven belastingbronnen 
met zeven toentertijd al voordien lange tijd bestaande accijnzen. De zaak eiste spoed 

 
38.  Lees: minister van Financiën. 
39.  Thans zou deze positie worden aangehuid met: president van de Bataafse Republiek. 
40.  Zie ruim een eeuw later: Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, blz. 4 rk. 
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en uitstel ware ongeoorloofd. In de winter van 1805-1806 regelt het Wetgevend Lig-
chaam in een reeks bijzondere zittingen bij speciale ordonnantiën de accijnzen van 
bestiaal (het slachten van vee; 6 december 1805), van gemaal (het malen van koren; 
17 december 1805), van zout (18 december 1805), van buitenlands gedistilleerd (24 
december 1805), van zeep (24 december 1805), van wijn (3 januari 1806) en van jene-
ver en binnenlands gedistilleerd (3 januari 1806). De turfaccijns wordt later geregeld 
bij ordonnantie van 10 januari 180741. Een nieuw middel, althans in naam, is dat van 
de buitenlandse producten, waaronder tabak, volgens ordonnantie van 18 december 
1805, en gebracht onder het heffingsregime van de inkomende en uitgaande rechten. 
Volgens SICKENGA (1865) moest het gehele middel dienen ter bescherming van de bin-
nenlandse tabaksnijverheid42! 

Na de Franse tijd presenteert Staatsraad en Directeur-Generaal der Indirecte Belas-
tingen, MR. JEAN HENRI APPELIUS, op 7 juni 1816 het goedgekeurde ontwerp voor wat 
ook wel het tweede belastingstelsel wordt genoemd. Het tweede is beoogd per 2 juli 
1816 in werking te treden. De Tweede Kamer neemt het stelsel aan op 15 september 
1815. Alle tot dan toe bestaande indirecte belastingen worden vervangen door ‘belas-
tingen op het Zout; de Zeep; de Wijnen; het Buitenlandsch Gedistilleerd; het Binnen-
landsch Gedistilleerd; de Bieren; de Azijn; den turf; de Steenkolen; het Binnenlandsch 
Lastgeld; de Waag, en de Rondemaat; welke zullen worden geheven bij de fabrikagie 
bij de invoer, bij de aflevering, bij het gebruik, of op zoodanige andere wijze, en tot 
zulk eene hoogte, als nader bij de bijzondere wetten wordt bepaald’43. 

Gerangschikt naar verwantschap en gecategoriseerd in bestaand en niet meer 
bestaand, verloopt de ontwikkelingsgang van het stelsel van accijnzen in Nederland in 
200 jaar schematisch als volgt: 

 

Accijnzen van genotmiddelen  Enkele bijzonderheden 

   
Bestaand Ingesteld  

– Gedistilleerdaccijns 1805 Communautaire accijns vanaf 
instelling interne markt  

– Wijnaccijns  1805 Communautaire accijns vanaf 
instelling interne markt 

– Bieraccijns 1805 Communautaire accijns vanaf 
instelling interne markt 

– Tabaksaccijns 1922 Communautaire accijns vanaf 
instelling interne markt. Nationale 
accijns voor wat betreft de 
grondslagen pruimtabak en 
snuiftabak 

 
41.  F.N. Sickenga, Geschiedenis der Nederlandse belastingen, Tijdvak der omwenteling. – algemeen 

stelsel van het jaar 1805, Amsterdam 1865, blz. 109-114 
42.  Sickenga (1865), blz. 136-137. 
43.  Artikel 26 van de Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14. Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 

35. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 289-290. 
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Niet meer bestaand Bestaansperiode 

– Azijnaccijns 1816-
1916 

Afgeschaft wegens verlies 
steunfunctie voor de bieraccijns 

– Koffieaccijns 1819-
1821 

Afgeschaft om koffiehandel vrij te 
laten 

– Theeaccijns -- De theeaccijns is slechts naar het 
spraakgebruik een accijns. In 
werkelijkheid is hij een invoerrecht 

– Accijns van sigarettenpapier 1922-
1948 

Afgeschaft wegens Benelux-
accijnsunificatie en te weinig 
opbrengsten 

   

Accijnzen van weelde   

   
Bestaand Ingesteld  

– Belasting van personenauto’s 
en motorrijwielen (BPM) 

 

1993 De Bijzondere verbruiksbelasting 
van personenauto’s (BVP) (1969) 
en de Bijzondere verbruiksbelas-
ting van motorrijwielen (BVM) zijn 
per 1993 wegens de instelling van 
de interne markt opgevolgd door 
de belasting van personenauto’s en 
motorrijwielen (BPM) 
 

Niet meer bestaand Bestaansperiode 

– Speelkaartenaccijns 1920-
1927 

Afgeschaft wegens te weinig 
opbrengsten  

   

Accijnzen van energie   

   
Bestaand Ingesteld  

– Turfaccijns  1805 
 

Afgeschaft vanaf 1821 vanwege 
schadelijkheid voor het be-
drijfsleven. Heringevoerd als 
crisisbelasting vanwege kosten 
Belgische afscheiding. Vanaf 1865 
afgeschaft in het kader van de 
afschaffing van accijnzen van 
eerste levensbehoeften. Vanaf 1992 
geprolongeerd onder de benaming 
brandstoffenbelasting als belasting 
op milieugrondslag. Behoort vanaf 
2004 tot het regime van de EB 
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– Steenkolenaccijns 1816 
 

Inclusief de grondslagen brandhout 
en koolaarde. Afgeschaft vanaf 
1821 vanwege schadelijkheid voor 
het bedrijfsleven. Heringevoerd als 
crisisbelasting vanwege kosten Bel-
gische afscheiding. Vanaf 1865 
afgeschaft in het kader van de 
afschaffing van accijnzen van 
eerste levensbehoeften. Vanaf 1992 
geprolongeerd onder de benaming 
brandstoffenbelasting, als belasting 
op milieugrondslag, vanaf 2008 
genaamd kolenbelasting (KB). 
Behoort vanaf 2004 tot het regime 
van de EB 

– Benzineaccijns 1931 Behoort vanaf 1962 tot het regime 
van de accijnzen van minerale 
oliën 

– Accijnzen van minerale oliën  1962 Van 1962 t/m 1964 aangeduid 
onder de verzamelnaam: algemene 
oliebelasting. 
Behoren vanaf 2004 tot het regime 
van de EB 

– Brandstoffenbelasting (BSB) 1992 Prolongatie van de turfaccijns en 
de steenkolenaccijns. De BSB belast 
het verbruik van alle brandstoffen 
tegen een laag tarief op 
milieugrondslag. Vanaf 2004 
opgenomen in de EB, met uitzon-
dering van de grondslag kolen. 
Vanaf 2008 is de benaming kolen-
belasting (KB) in de plaats gesteld 
van BSB. De BSB/KB is vanaf 2004 
een communautaire accijns 

– Energiebelasting (EB) 1996 Communautaire accijns vanaf 2004 
 

– Vliegbelasting (Vgb) 
 

2008  

Niet meer bestaand Bestaansperiode 

– Uraniumbelasting 1997-
2001 

Afgeschaft wegens opneming van 
de voor elektriciteitsopwekking 
gebruikte brandstoffen in de EB 
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Accijnzen van water en 
verpakkingen  

  

   
Bestaand Ingesteld  

– Grondwaterbelasting (GWB) 1995  
– Belasting op leidingwater 

(BOL) 
2000 

 
 

– Verpakkingenbelasting (Vkb) 2008  
   

Accijnzen van levensmiddelen   

   
Bestaand Ingesteld  

– Frisdrankenaccijns  1972 
 

 

Niet meer bestaand Bestaansperiode 

– Accijns van het geslacht 1805-
1952 

In 1852 zijn de grondslagen 
schapen, lammeren en varkens 
afgeschaft in het kader van de 
afschaffing van accijnzen van 
eerste levensbehoeften. Die van 
runderen en kalveren zijn blijven 
voortbestaan. Vanaf 1942 is de 
accijnsheffing geschorst. Vanaf 
1952 algeheel afgeschaft wegens 
de Benelux-accijnsunificatie  

– Accijns van het gemaal  1805-
1856 

Afgeschaft in het kader van de 
afschaffing van accijnzen van 
eerste levensbehoeften 

– Zeepaccijns  1805-
1821 

en 
1833-
1893 

Afgeschaft bij de Stelselwet 1821. 
Heringevoerd in 1833 als 
crisisbelasting ter vermeerdering 
van de algemene middelen. Ten 
finale afgeschaft in het kader van 
de afschaffing van accijnzen van 
eerste levensbehoeften, ter 
gelegenheid van de invoering van 
de inkomstenbelasting 1892  

– Zoutaccijns  1805-
1952 

Afgeschaft wegens de Benelux-
accijnsunificatie 

– Suikeraccijns 1819-
1992 

Afgeschaft wegens 
onverenigbaarheid met 
voorschriften interne markt  
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Accijns van kennis   

   
Niet meer bestaand Bestaansperiode 

– Dagbladaccijns 1812-
1869 

Afgeschaft, opdat ‘niet meer zal 
kunnen gezegd worden, dat 
Nederland in vergelijking bij 
andere landen op dit gebied 
achterlijk blijft’ 

   

Accijnzen van financiële 
diensten  

  

   
Bestaand Ingesteld  

– Assurantiebelasting 
 

1970  

Niet meer bestaand Bestaansperiode 

– Beursbelasting  1970-
1990 

Afgeschaft tot herstel van 
Amsterdam als financieel centrum 

 
In de navolgende paragrafen worden de rechtsgronden van deze accijnzen besproken, 
zowel van die welke nog steeds bestaan als van die welke intussen zijn afgeschaft. 

3.4 Rechtsgronden van bestaande accijnzen 

3.4.1 Alcohol 

‘Alcohol has its abstainers, connoisseurs, harmful consumers and addictive users.’44 
 

PROF. DR. S. CNOSSEN, 
november 2006 

 
De gedistilleerdaccijns is een van de acht accijnzen van het systhema-GOGEL van 
12 juli 1805, het eerste landelijk werkende belastingstelsel in de Nederlanden. De 
gedistilleerdaccijns wordt onafgebroken tot op de dag van vandaag geheven. Vijftig 
jaar lang was de gedistilleerdaccijns voorwerp van voornemens tot unificatie van de 
accijnzen in BENELUX-verband (1948-1998)45 en is vanaf de instelling van de interne 
markt en de daarmee gepaard gaande accijnsharmonisatie in EG-verband (1993) op 
basis van de Accijnsrichtlijn een communautaire accijns.  

Drie essentiële rechtsgronden van de gedistilleerdaccijns zijn reeds in de vroege 
Kamerstukken aan te treffen (1816): ‘het belang van ‘s Rijks schatkist, met eene ge-
zonde staatkunde, en de zuiverste zedekunde’46. Deze twee zijn al twee eeuwen de 

 
44.  Cnossen (2006). 
45.  Zie hoofdstuk 4. 
46.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. Hulst (1932), blz. 92. 
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stabiele dragers van de gedistilleerdaccijns, sedert 1964 genoemd de alcoholaccijns. 
APPELIUS (1816) verklaart deze twee ratio’s: de primaire is het budgettaire belang. Het 
belang van ‘s Lands schatkist wordt gediend met de omstandigheid dat de gedistil-
leerde dranken naar ervaringsregelen een brede en stabiele belastingbronnen vormen, 
waarvan beleidsmakers zich er nooit genoeg wensen. Dat komt omdat gedistilleerde 
dranken, in tegenstelling tot wijn, in het algemeen geen luxegoederen zijn. Het ge-
bruik van deze dranken is breed over de bevolking gespreid. Door het algemene ge-
bruik onder de bevolking van gedistilleerde dranken kan de opbrengst van de gedistil-
leerdaccijns nauwkeurig worden begroot, en vormt het gedistilleerd een van de zo 
begeerde brede stabiele belastingbronnen. ‘Men ijvert met alle vermogen, om vooral 
deze ten zwaarste te doen bijdragen in de gemeene lasten, te gelijker tijd dat men 
wenscht het verbruik zelf zooveel mogelijk te doen afnemen’, aldus SICKENGA (1865) 
over de gedistilleerdaccijns en de wijnaccijns anno 180547. 

De primaire rechtsgrond van de gedistilleerdaccijns is, zoals gezegd, gericht op het 
verkrijgen van algemene middelen door de ‘consumtie van dranken’ te treffen48. Con-
sumptief drankverbruik wordt onverkort in de heffing betrokken. Productief verbruik 
van gedistilleerd blijft er zoveel mogelijk buiten. De gedistilleerdaccijns is een eeuw 
lang de kurk waar de staatsbegroting op drijft49. 

De tweede rechtsgrond is dat accijnsheffing van alcoholhoudende dranken ‘in zich 
zelve wenschelijk’50 is vanwege het ermee te bestrijden drankmisbruik. Deze ratio 
wordt door minister BETZ (1861) zelfs gezien als een belastingbeginsel51. Een verho-
ging van de gedistilleerdaccijns wordt daarom als een van de gemakkelijkst te aan-
vaarden lasten geacht52. Vele malen hebben verhogingen plaatsgevonden ter financie-
ring van de afschaffing van andere accijnzen, zoals de turfaccijns en de steenkolenac-
cijns (1863)53, de accijns van het gemaal (1855)54, de dagbladaccijns (1869)55 en de 

 
47. Sickenga (1865), blz. 141.  
48.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 14, blz. 580 rk. 
49.  Handelingen II 1874-1875, 24 december 1874, blz. 754 lk. 
50.  Handelingen II 1861-1862, 26 november 1861, blz. 2345-2346. 
51.  Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, blz. 21 lk. 
52.  Kamerstukken II 1956-1957, 4550, nr. 4. 
53.  Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, blz. 20-22. Handelingen II 1863-1864, blz. 14 lk. 
54.  Kamerstukken II 1850-1851, LVII, nr. 3, blz. 374-375. Kamerstukken II 1851-1852, LXII, nr. 4, 

blz. 487 lk. Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 548-566. Kamerstukken II 1854-1855, II, nr. 
81, blz. 35. Kamerstukken II 1854-1855, II, nr. 82, blz. 40. Kamerstukken II 1854-1855, LII, nr. 3, 
blz. 310-317. Kamerstukken II 1854-1855, LV, nr. 6, blz. 680 lk. Kamerstukken II 1854-1855, XXIX, 
nr. 7, blz. 324 rk. en 325 lk. Kamerstukken II 1854-1855, XXXII, nr. 3, blz. 212 rk. Kamerstukken II 
1854-1855, XXXII, nr. 2, blz. 211 lk. Kamerstukken II 1854-1855, XXXIX, nr. 2, blz. 244 lk. Kamer-
stukken II 1854-1855, XXXIX, nr. 1, blz. 245 lk. Handelingen II 1854-1855, 2 juni 1855, blz. 773-774. 
Handelingen II 1854-1855, 4 december 1854, blz. 241 lk. Handelingen II 1854-1855, 7 november 
1854, blz. 31 rk. Handelingen II 1854-1855, 9 juni 1855, blz. 854, 876-877. Handelingen II 1854-
1855, 11 december 1854, blz. 334 rk. bovenaan. Handelingen II 1854-1855, 12 juni 1855, blz. 890 lk. 
Handelingen II 1854-1855, 13 februari 1855, blz. 477. Handelingen II 1854-1855, 13 juni 1855, 
blz. 761-930. Handelingen II 1854-1855, 14 juni 1855, blz. 930 rk. Handelingen II 1854-1855, 
17 november 1854, blz. 43 rk. Handelingen I 1854-1855, 10 juli 1855, blz. 203-244. Handelingen I 
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gemeentelijke alcoholaccijnzen (1984)56 alsmede ter verlaging van de suikeraccijns 
(1907-1909)57 en de frisdrankenaccijns (1994)58 en voorts ter financiering van doelen 
in een ver verwijderd verband met de accijnsheffing59 zoals de verhoging van de sala-
rissen van overheids- en onderwijspersoneel (1921)60 en het behoud van afschrij-
vingsmogelijkheden van beleggingsonroerendgoed voor de winstbelastingen (2003)61. 
Deze laatste verhoging (van 18%) heeft geleid tot een aanzienlijke omzetdaling, met 
name in de grensstreken, en een daling van de accijnsopbrengst, als gevolg waarvan 
de verhoging per 2006 is teruggedraaid, in het perspectief van herstel van omzet en 
opbrengst62. Deze tweede rechtsgrond omvat het instrumentele gebruik van de gedis-
tilleerdaccijns als instrument van alcoholontmoedigingsbeleid63. Alcoholhoudende 

 
1854-1855, 11 juli 1855, blz. 244 rk. Kamerstukken II 1868-1869, 13 maart 1869, blz. 1118. Wet van 
13 juli 1855, Stb. 103. 

55.  Kamerstukken II 1868-1869, 56, nr. 3, blz. 211. Kamerstukken II 1854-1855, II, nr. 82, blz. 40. Ka-
merstukken II 1868-1869, 13 maart 1869, blz. 1118. Wet van 9 april 1869, Stb. 62. Handelingen II 
1868-1869, 13 maart 1869, blz. 1118. Handelingen I 1868-1869, 7 april 1869, blz. 243. Wet van 
9 april 1869, Stb. 60. Artikel 46 Wet OB 1968. Wet van 28 december 1978, Stb. 677. Kamerstukken II 
1977-1978 en 1978-1979, 14 887. V-N 1978/1383 en V-N 1978/1949. 

56.  Kamerstukken II 1864-1865, LIV, nr. 12, blz. 1267 lk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, hoofdstuk 
XIII, nr. 144, blz. 1-2. Kamerstukken II 1983-1984, 18 136, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1983-1984, 
18 136 A-B. Belastingplan 1984. Kamerstukken II 1988-1989, 20 800 hoofdstuk IX B, nr. 2, blz. 145. 

57.  Kamerstukken II 1906-1907, 99, nr. 11. Kamerstukken II 1908-1909, 138. Kamerstukken II 1909-
1910, 10. Wet van 4 december 1909, Stb. 375. 

58.  Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 19. 
59.  Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, blz. 21 lk. Wet van 2 juni 1865, Stb. 63. 
60.  Kamerstukken II 1920-1921, 345, nr. 5, blz. 5 rk. 
61.  Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, nr. 30. Zie ook: Kamerstukken I 1995-1996, 24 334, nr. 69b, 

blz. 1-2. 
62.  Kamerstukken II 2005-2006, 30 306, nr. 12. 
63.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. Kamerstukken II 1875-1876, 98, 99, 100 en 107, 

nr. 7, blz. 3 rk. Kamerstukken II 1902-1903, 98, nr. 5, blz. 5-6. Handelingen II 1903-1904, 
16 december 1903, blz. 987-989. Kamerstukken II 1904-1905, 2. Hoofdstuk I, n°. 5, blz. 22 lk. Ka-
merstukken II 1912-1913, 39, nr. 1, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1912-1913, 44, nr. 1, blz. 1 rk. Kamer-
stukken II 1920-1921, 345, nr. 5, blz. 5 lk. Handelingen II 1920-1921, 23 december 1920, blz. 1299-
1306. Handelingen II 1927-1928, 1 december 1927, blz. 757-759 en 798-799. Handelingen II 1927-
1928, 2 december 1927, blz. 810 lk. Kamerstukken II 1928-1929, 221, nr. 3, blz. 2 lk. Kamerstuk-
ken II 1929-1930, 2. VIIB, nr. 8, blz. 14, Bijlage A. Handelingen II 1929-1930, 7 november 1929, 
blz. 341. Kamerstukken II 1930-1931, 155, nr. 4, blz. 6 lk. Kamerstukken II 1946-1947, 231, nr. 7, 
blz. 37 rk. Kamerstukken II 1946-1947, 389, nr. 3. Kamerstukken II 1946-1947, 389, nr. 5. Handelin-
gen II 1946-1947, 13 november 1946, blz. 212 rk. Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 11-
13. Handelingen II 30 april 1947, blz. 1551 (aanneming zonder hoofdelijke stemming). Handelingen 
I 4 juni 1947, blz. 788 (aanneming zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming. Hande-
lingen II 1950-1951, 19 april 1951, blz. 1514 lk. Kamerstukken II 1956-1957, 4550, nr. 4. Kamer-
stukken II 1956-1957, 4550, nr. 5. Kamerstukken II 1956-1957, 4550, nr. 7, blz. 2-3. Kamerstukken II 
1965-1966, 8301, nr. 3, blz. 7 lk. Kamerstukken II 1965-1966, 8304, nr. 3, blz. 1 lk. Kamerstukken II 
1965-1966, 8304, nr. 5. Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 3, blz. 18 lk. Kamerstukken II 1968-
1969, 10 089, nr. 5. Kamerstukken II 1969-1970, 10 307, nr. 3. Handelingen II 1973-1974, 
21 november 1973, blz. 1115 lk. Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 3, blz. 1-7. Kamerstuk-
ken II 1975-1976, 14 100 Hoofdstuk XIII, nr. 6, blz. 42. Kamerstukken II 1976-1977, 14 477, nr. 3, 
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dranken worden geacht schadelijke gevolgen te hebben voor de gezondheid en ar-
beidsproductiviteit64. Dit ontmoedigingsbeleid, door minister BETZ (1865) ook wel het 
jeneverargument genoemd65, is gericht tegen het misbruik van alcoholhoudende dran-
ken waarvan het overmatig gebruik de volksgezondheid en de arbeidsproductiviteit 
schaadt en de verkeersonveiligheid en de criminaliteit bevordert. De corrigerende, 
drankontmoedigende, verbruiksremmende werking van de gedistilleerdaccijns wordt 
als een nuttige eigenschap beschouwd: ‘eene lichtzijde van een accijns op het gedis-
tilleerd, dat, wanneer hij het bedoelde gevolg teweegbrengt, de schatkist nadeel lijdt, 
doch overigens de werking zelfs nuttig is te achten’66, aldus minister SPRENGER VAN EYK 
(1897). Wegnemen of verminderen van de gedistilleerdaccijns zou het gebruik van 
gedistilleerd zodanig aanmoedigen, dat: ‘men, bij de bekende nadeelen van een over-
matig gebruik van geestrijke dranken bij de mindere volksklassen, een wezenlijk 
kwaad doen zoude’67. Bestrijding van drankmisbruik met behulp van de accijns is 
zowel een humanitaire aangelegenheid als een noodzakelijke overheidsbemoeienis in 
het belang van een ieder in de samenleving. De sociale kosten van alcohol zijn om-
vangrijk. Meer dan aanmerkelijke percentages van het aantal verkeers- en bedrijfson-
gevallen en psychiatrische patiënten zijn toe te schrijven aan alcoholgebruik. Het 
volksgezondheidsargument en het budgettaire argument zijn met wisselende nadruk 
gehanteerd. In de jaren 1921 tot en met 1926 is het volksgezondheidsargument de 
primaire ratio van de gedistilleerdaccijns en de budgettaire de secundaire68. 

De derde rechtsgrond is de omstandigheid dat de accijnzen van alcoholhoudende 
dranken niet als drukkend kunnen worden genoemd, omdat zij vermeden kunnen 
worden en, voor zover zij niet vermeden worden, zij geheel vrijwillig worden gedra-

 
blz. 9. Handelingen II 1977-1978, 29 november 1977, blz. 220 lk. en 220 mk. Kamerstukken II 
1979-1980, 15 800, nr. 4, antwoord op vraag 175. Kamerstukken II 1979-1980, 15 853, nr. 3, blz. 1. 
Kamerstukken II 1979-1980, 15 853, nr. 5, blz. 1-4. Handelingen II 1981-1982, 15 maart 1982, UCV 
25, blz. 25-9 lk. Kamerstukken II 1986-1987, 19 243, nr. 3, blz. 59-60. Kamerstukken II 1986-1987, 
19 243, nr. 5, blz. 34. Statistisch bulletin CBS, jaargang 1950, nr. 17. Trb. 1972, 108. Wet van 15 juni 
1951, Stb. 215. Wet van 29 januari 1931, Stb. 25. Wet van 3 mei 1924, Stb. 227. Wet van 6 juni 
1947, Stb. H 169. 

64.  Kamerstukken II 1891-1892, 128, nr. 3, blz. 1 rk., en 128, nr. 8. Kamerstukken II 1891-1892, 128, nr. 
6, blz. 5 lk. Kamerstukken II 1897-1898, 226, nr. 3, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, 
blz. 3 rk. Kamerstukken II 1904-1905, 84, nr. 3, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1975-1976, 14 100 Hoofd-
stuk XIII, nr. 6, blz. 42. Wet van 20 juli 1884, Stb. 148. Wet van 31 december 1885, Stb. 262. Wet van 
23 december 1886, Stb. 223. Wet van 27 september 1892, Stb. 226. 

65.  Handelingen II 1864-1865, 26 mei 1865, blz. 10521 lk. 
66.  Kamerstukken II 1897-1898, 226, nr. 3, blz. 3 lk. 
67.  Handelingen II 1815-1816, zitting 7 juni 1816, blz. 116-117. 
68.  Kamerstukken II 1902-1903, 98, nr. 5, blz. 5-6. Handelingen II 1903-1904, 16 december 1903, 

blz. 987-989. Kamerstukken II 1904-1905, 2. Hoofdstuk I, n°. 5, blz. 22 lk. Kamerstukken II 1912-
1913, 39, nr. 1, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1912-1913, 44, nr. 1, blz. 1 rk. Kamerstukken II 1920-1921, 
345, nr. 5, blz. 5 lk. Handelingen II 1920-1921, 23 december 1920, blz. 1299-1306. Handelingen II 
1927-1928, 1 december 1927, blz. 757-759 en 798-799. Handelingen II 1927-1928, 2 december 
1927, blz. 810 lk. Kamerstukken II 1928-1929, 221, nr. 3, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1929-1930, 2. 
VIIB, nr. 8, blz. 14, Bijlage A. Handelingen II 1929-1930, 7 november 1929, blz. 341. Kamerstukken II 
1930-1931, 155, nr. 4, blz. 6 lk. Wet van 3 mei 1924, Stb. 227. Wet van 29 januari 1931, Stb. 25. 
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gen. De gedistilleerdaccijns is volgens minister HARTE VAN TECKLENBURG (1902) een 
belasting: ‘waarin niemand meer behoeft te dragen dan hij verkiest’69. Daarom is ook 
de omstandigheid dat de gedistilleerdaccijns geen rekening houdt met draagkracht 
van weinig belang, aldus de bewindsman (1904)70. In het VV bij het wetsvoorstel tot 
verhoging van de accijnzen van gedistilleerd en wijn van 1898 valt te lezen: ‘In de 
tweede plaats kon men naar het inzien dezer leden niet zeggen, dat de belasting een 
druk legt op de mingegoeden, omdat dezen het in hunne macht hebben – zich aan 
betaling van accijns te onttrekken door zich van het gebruik van sterken drank te 
onthouden’71. Het staat een ieder immers vrij om te beslissen om al dan niet in deze 
accijns bij te dragen, omdat het gebruik van sterke drank geheel ‘van den wil van den 
gebruiker afhangt’72, ‘dat er niemand is, in welken stand ook geplaatst, welke deze, 
door inkrimping zijner genietingen, niet voor een gedeelte kan ontgaan, en dus niet 
erkennen moet, dat zijne bijdragen, althans ten deele, vrijwillig zijn’73, ‘dat dus ieder 
het in de hand heeft te bepalen, hoeveel hij aan gedistilleerdaccijns wil offeren’74, en 
omdat ‘alle bijdragen in de belasting op het binnenlandsch gedistilleerd, dus ook met 
den volsten nadruk als geheel vrijwillig kunnen worden aangemerkt’75. 

De vijfde rechtsgrond is het gebruik als instrument van milieubeleid. Alcohol-
houdende producten bestemd voor de vervaardiging van parfumerieën en cosmetica 
zijn vrijgesteld ter vervanging van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) als oplosmiddel 
door alcohol. CFK’s tasten de ozonlaag in de stratosfeer aan en hebben klimatologisch 
nadelige effecten. Daaruit kan schade voor de menselijke gezondheid en voor het 
milieu ontstaan in verband met een toename van ultraviolette straling aan het aard-
oppervlak76.  

De zesde rechtsgrond is thuismarktbescherming77. In de 19e eeuw wordt onder-
scheid gemaakt naar binnenlandse en buitenlandse herkomst van alcoholhoudende 
dranken. Het buitenlands gedistilleerd wordt zwaarder belast dan het binnenlandse 
ter bescherming van de binnenlandse productie van gedistilleerd en de binnenlandse 
landbouw die de grondstoffen voortbrengt78. De uitvoer van sommig gedistilleerd 
wordt vrijgesteld om de concurrentie van het binnenlands product op de buitenlandse 
markt niet te verstoren. Per 1 mei 1863 is aan dit verschil in behandeling door minis-
ter BETZ een einde gemaakt79. Voor gedistilleerd geldt, aldus APPELIUS (1816), dat het 

 
69.  Kamerstukken II 1902-1903, 98, nr. 3, blz. 2 rk. In dit citaat moet ‘meer’ worden gelezen als: méér. 
70.  Kamerstukken II 1904-1905, 2. Hoofdstuk I, n°. 5, blz. 22 lk. 
71.  Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 3 rk. 
72.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
73.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. 
74.  Kamerstukken II 1906-1907, 99, nr. 11, blz. 14 rk. 
75.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
76.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 20. 
77.  Kamerstukken II 1981, 16 958, nr. 3. Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 875-918. 
78.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116-118. 
79.  Kamerstukken II 1961-1962, 6734, nr. 3, blz. 19 lk. De wet van 7 juli 1865, Stb. 80, is een treffend 

staaltje van een wet, die vrijwel uitsluitend bestaat uit een aantal van zulke indirecte wijzigingsbe-
palingen aangaande zeer verschillende onderwerpen. Voorts zij ter verdere illustratie gewezen op 
de wijze, waarop in de wetten van 1 mei 1863, Stb. 47, en 7 juli 1865, Stb. 80, de regeling voor het 
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drinken van van elders afkomstige dranken: ‘een wezenlijken afbreuk doet aan de 
fabrieken van het binnenlandsch gedistilleerd, welke voor onze nijverheid, en onzen 
landbouw even belangrijk zijn’80. De belangen van de Nederlandse land- en tuinbouw 
in relatie tot het gedistilleerd worden vele malen in de debatten in de Tweede Kamer 
onderstreept. Staatsraad APPELIUS acht de ratio’s van de gedistilleerdaccijns zo onweer-
legbaar, dat hij vindt dat de Tweede Kamer die zonder meer en als vanzelfsprekend 
behoort te omarmen: ‘en U Edel Mogenden zullen dan ook ongetwijfeld dat gedeelte 
van ‘s Konings voordragt gretig omhelzen, waarbij voorgedragen wordt den wijn en 
het buitenlandsch gedistilleerd aan een belasting te onderwerpen’81. Voor buitenlands 
gedistilleerd geldt hetzelfde als voor de wijn, maar omdat gedistilleerd ook binnen-
lands wordt voortgebracht, vormt bescherming van de binnenlandse productie een 
aanvullend argument om gedistilleerdproducten van buitenlandse herkomst met een 
afzonderlijke accijns te treffen, die zwaarder drukt dan de accijns van binnenlands 
gedistilleerd: ‘Gaat men de geschiedenis der belasting op het gedistilleerd na’, zo 
schetst minister VAN BOSSE (1858) de positie van de accijns van het gedistilleerd tot 
aan de aanvang van het Koninkrijk der Nederland in 1813: ‘dan vindt men vooreerst, 
dat de impost op de sterken dranken in de Vereenigde Provincien en de steden van 
oudsher onder allerlei vormen, somtijds bij wijze van monopolie en verpachting, en 
naar verschillende taksen geheven is. De belasting werd echter steeds gelegd op de tot 
verbruik uitgeslagen dranken, zonder eigenlijke controle op de werkzaamheden in de 
branderijen. Ook dit bleef de regel bij het invoeren van de algemeene belastingen in 
het Bataafsche gemeenebest in 1806. De ontduikingen waarvoor deze wijze van hef-
fing de deur openliet, en die dan ook op eene grote schaal schijnen te hebben plaats 
gehad, maakten dat in 1808 voor het eerst een contrôle op de grondstof werd inge-
voerd, door den brander eene zekere hoeveelheid gedistilleerd te doen verantwoorden 
in verhouding tot het door hem verwerkt meel, hetwelk hij overeenkomstig de wet 
omtrent den gemaal-accijns moest inslaan. Dit stelsel, dat na de inlijving van Holland 
in het Keizerrijk gedurende eenigen tijd door het Fransche stelsel der vereenigde reg-
ten werd vervangen, werd in 1814 ‘weder in werking gebragt’ ‘82. Dit ‘weder in wer-
king’ brengen gebeurde op last van KONING WILLEM I, doordrongen als hij was van de 
noodzaak van behoud van de continuïteit in de belastingheffing.  

Het tarief van de gedistilleerdaccijns is een fysiek tarief, geen tarief ad valorem83. In 
het tweede jaar waarin het systhema-GOGEL operationeel is, werd het tarief al ver-
hoogd. De meester zelf schrijft daarover in zijn Memoriën: ‘De wijnen, genever en 
brandewijn, wierden uit toegevendheid voor verkeerde begrippen en volksvooroorde-
len te hoog belast, en later over 1807 nog eens verhoogd. – Men kan de menschen niet 
beduiden dat in den ophef van belastingen twee maal twee geen vier en twee maal drie 

 
buitenlands gedistilleerd is aangepast aan die voor het binnenlands gedistilleerd, en op de voor-
schriften, vervat in de wet van 4 december 1869, Stb. 202, in artikel 2 van de wet van 6 april 1877, 
Stb. 70, en in de artikelen 2, 3, 4 en 6 van de wet van 23 december 1886, Stb. 223. 

80.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 rk. 
81.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 rk. 
82.  Kamerstukken II 1858-1859, LX, nr. 3, blz. 590 lk. 
83.  Kamerstukken II 1965-1966, 8304, nr. 3, blz. 1 lk. 
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geen zes oplevert. – Dit bleek al spoedig uit den opbrengst, welke, de verhoogde regten 
over 1807 met die van 1806, vergelijkende, – naam te dezer laatste twaalf ton meer 
had moeten bedragen, terwijl het bij vijf gebleven is’. Met verkeerde begrippen en 
volksvooroordelen doelt GOGEL op de verwachting dat niemand zich iets zou aantrek-
ken van de prijsverhoging als gevolg van de hogere accijns en dat dus het verbruik niet 
zou dalen. Dat pakte dus in 1807 al anders uit. GOGEL ziet daarin een bevestiging van 
het: ‘fransche spreekwoord que l’impôt tue l’impôt’84. Een lager tarief zou hier voor een 
hogere opbrengst hebben gezorgd. Opvolgende bewindslieden kwalificeren de gedis-
tilleerdaccijns als ‘de sterk opgedrevene belasting, op het gedistilleerd, die niemand 
wil afschaffen’85. Volgens APPELIUS (1816) heeft de ‘ondervinding van alle tijden’ ge-
leerd, ‘dat het gebruik van jenever zoodanig algemeen is, dat het rendement van dit 
middel met eene genoegzame zekerheid vooraf kan worden berekend, zonder dat im-
mer, mits de fraude slechts gekeerd worde, voor eene wezenlijke vermindering te 
vreezen zij.’86. De algemene spreiding en de aard van de geestrijke dranken houden bij 
overmatig gebruik ook nadelen in voor de samenleving, met name in kringen van de 
‘mindere volksklassen’. Maar herhaaldelijk wordt gesteld, dat ‘geen voorwerp van 
verbruik beter geschikt is om zwaar belast te worden dan dit’87. Minister HARTE VAN 

TECKLENBURG (1902) schrijft in de toelichting bij het voorstel tot verhoging van de 
gedistilleerdaccijns: ‘Wat men intusschen tegen den sterken drank ook moge aanvoe-
ren, dat hij bijzonder geschikt is als belastingobject valt wel niet te ontkennen’88. Ge-
durende de afgelopen twintig decennia parlementaire geschiedenis hebben vele ach-
tereenvolgende bewindslieden en Kamerleden de alcoholaccijns soortgelijke kwalifi-
caties als stabiele belastinggrondslag toegeschreven.  

Bij het bepalen van de tarieven van de gedistilleerdaccijns is dikwijls rekening ge-
houden met de belangen van de nationale gedistilleerdbranche89, met de pariteit met 
andere accijnzen van alcoholhoudende dranken, met de ruimte die handelsverdragen 
bieden90, alsmede met de tarieven van de buurlanden enerzijds ter voldoening aan de 
accijnsunificatie in BENELUX-verband en de accijnsharmonisatie in EG-verband en 
anderzijds ter vermijding van fiscaal alcoholverkeer en fiscale fraude in de grensre-

 
84.  Gogel (1820), blz. 90-91. 
85.  Kamerstukken II 1875-1876, 98, 99, 100 en 107, nr. 7, blz. 3 rk. Vele andere vindplaatsen met 

uitspraken van dezelfde strekking. 
86.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
87.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1875-1876, 98, 99, 100 en 107, nr. 7, blz. 4 lk. 
88.  Kamerstukken II 1902-1903, 98, nr. 3, blz. 2 rk. 
89.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 122 rk. Gogel (1820), blz. 300. Handelingen II 1817-

1818, 10 maart 1818, blz. 300-309. Kamerstukken I 1995-1996, 24 334, nr. 69b, blz. 1-2. Kamer-
stukken II 2002-2003, 28 607, nr. 30. 

90.  Kamerstukken II 1897-1898, nr. 132. Stb. Kamerstukken II 1897-1898, 226, nr. 3, blz. 3 lk. Kamer-
stukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 2-3. Handelingen II 1891-1892, 23 juni 1892, blz. 1069 rk. Han-
delingen II 1891-1892, 30 juni 1892, blz. 1133 lk. Kamerstukken II 1902-1903, 98, nr. 5, blz. 6. 
Kamerstukken II 1904-1905, 2. Hoofdstuk I, n°. 4, Bijlage A. Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, 
blz. 8 lk. Handelingen II 1935-1936, 26 november 1935, blz. 619. 
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gio’s. In dit laatste verband achtten de bewindslieden de accijns vaak hoog genoeg: 
‘Vermeerdering verdubbelt het lokaas tot fraude’91. 

In het kader van het beleid tot terugdringing van het alcoholgebruik onder jongeren 
presenteert minister HOOGERVORST van VWS (2005) een reeks maatregelen92, waaron-
der een budgettair totaalpakket met de introductie van een afzonderlijke accijns van 
mixdranken (dranken op basis van gedistilleerd, bier en wijn, gemixt met alcoholvrije 
dranken, zoals breezers en shooters) van € 0,60 per flesje met als prijseffect € 0,66 per 
flesje mixdrank van 0,275 liter, verhoging van de bieraccijns met 20,5% met als prijsef-
fect € 0,50 per krat pils, verlaging van de gedistilleerdaccijns met 15,25% (tot het ni-
veau van 2002) en afschaffing van de frisdrankenaccijns met prijseffect € 0,05 voor een 
liter vruchtensap93. Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg heffen aanvul-
lende accijnzen van mixdranken, aldaar ook alcopops genoemd; Denemarken naar een 
tarief van € 1,09 (minder dan 10%vol) en € 1,98 (vanaf 10%vol), Duitsland van € 55,50 
per liter absolute alcohol, dat wil zeggen € 1,94 per 0,7 liter van 5%vol, Frankrijk naar 
een tarief van € 110 per liter absolute alcohol, dat wil zeggen € 3,85 per 0,7 liter van 
5%vol, en Luxemburg € 6 per liter mixdrank94. In Duitsland heeft de Alkopop Steuer 
geleid tot het inzakken van de markt voor deze drankjes en een verschuiving naar de 
bier- en wijnmixen (2004)95. In Nederland waren breezers populair in 2002; de afzet is 
anno 2004 autonoom gehalveerd. 

Het pakket wordt verworpen. De accijnsvoorstellen hebben volgens een meerder-
heid in de Tweede Kamer vooral een symbolische betekenis en leveren geen bijdrage 
aan de oplossing van het echte probleem. Accijnsverhoging op premixen van 345% zal 
niet leiden tot minder consumptie van alcohol door jongeren; de consumptie zal 
slechts verschuiven. De voorgestelde accijnsverhoging van bier van 20,5% zal de con-
sumptie niet verminderen; het verschil van € 0,02 per glas bier heeft onvoldoende 
invloed. Verder is het een generieke maatregel die ook de gematigde volwassen drin-
ker treft terwijl een kleine minderheid moet worden bereikt, aldus de Tweede Ka-
mer96. 

 
91.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 7, blz. 585. 
92.  Hoewel het totale alcoholgebruik in Nederland licht daalt, is de ontwikkeling in het alcoholgebruik 

onder jongeren zorgwekkend. Zeven van de tien kinderen drinkt al op of vóór hun twaalfde jaar het 
eerste glas alcohol. Eénderde van de 15-jarigen is maandelijks dronken. Kamerstukken II 2004-
2005, 27 565, nr. 29. 

93.  Kamerstukken II 2004-2005, 27 565, nrs. 29-30. 
94.  EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, July 2006, revised in november 2006. 
95.  Bundesministerium der Finanzen, 13. juli 2005, Bericht der Bundesregierung über die Auswirkun-

gen des Alkopopsteuergesetzes auf den Alkoholkonsum von Jugendlichen unter 18 Jahren sowie die 
Marktentwicklung von Alkopops und vergleichbaren Getränken, III A 2 – V 7103 – 2/05, Berlin 
2005. 

96.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 894, nr. 3, blz. 2, en nr. 4 en nr. 9. 
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3.4.2 Wijn 

‘Volgens de artt. 196-199 der algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) 
hebben de ambtenaren steeds toegang tot de bergplaatsen voor verlengbaar krediet en 
de eerlijke wijnhandelaars hebben in die bergplaatsen geene vruchten of verboden 
vruchtensappen noodig.’97 

 
MR. N.G. PIERSON, 

minister van Financiën, 16 september 1898 
 

De wijnaccijns is de zesde van de acht accijnzen van het systhema-GOGEL van 180598. 
Naast het verkrijgen van algemene middelen ligt aan de wijnaccijns de volksgezond-
heidsratio ten grondslag: het ontmoedigen van het misbruik van alcoholhoudende 
dranken. ‘Men ijvert met alle vermogen, om vooral deze ten zwaarste te doen bijdra-
gen in de gemeene lasten, te gelijker tijd dat men wenscht het verbruik zelf zooveel 
mogelijk te doen afnemen’, aldus SICKENGA (1865) over de gedistilleerdaccijns en de 
wijnaccijns anno 180599. 

In de eerste helft van de 19e eeuw heeft de wijnaccijns naast de primaire taak om 
middelen voor ‘s Rijks schatkist te vergaren ook de functie tot bescherming van de 
inlandse wijnproductie100. De wijnaccijns van ‘van buiten ingevoerden wijn’ is bedui-
dend hoger, maar ‘voorzeker niet boven mate’101. Dit is één van de voorbeelden van 
thuismarktbescherming, een doel dat aan de wijnaccijns tot aan de ratificatie van het 
EG-verdrag niet vreemd is, ondanks dat vanaf de afschaffing van diverse beschermen-
de maatregelen door minister BETZ (1865) als adagium geldt: ‘Een accijns dient naar 
zijn aard, als regel, nu eenmaal niet tot bescherming van bepaalde bedrijven’102. Een 
vleugje bescherming evenwel kan wat minister APPELIUS betreft wel door de beugel103. 
Van regeringszijde wordt consequent aangegeven dat wijn ‘een uitgesproken luxe-
karakter’ bezit104. Niettemin worden fustwijnen in bredere lagen van de bevolking 
gedronken en wordt een zekere pariteit tussen de wijnaccijns en de gedistilleerdac-
cijns nagestreefd105. 

 
97.  Kamerstukken II 1898-1899, 70, nr. 3, blz. 2 lk. 
98.  Kamerstukken II 1926-1927, 355, nr. 1, blz. 1. Kamerstukken II 1926-1927, 355, nr. 3 blz. 18 lk. 

Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 32-34. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, 
blz. 26-27. 

99. Sickenga (1865), blz. 141.  
100.  Wet van 27 juli 1822, Stb. 20. Voor wijn van binnenlandse herkomst gold de oogst als tijdstip van 

aanslag en het tarief was bepaald op ƒ 1,40 per vat (= 1 hectoliter). Voor wijn van buitenlandse her-
komst bedroeg het tarief bij invoer ƒ 9. Bedacht moet worden dat juist de duurdere soorten werden 
ingevoerd. 

101.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 122 lk. 
102.  Kamerstukken II 1926-1927, 58, nr. 1, blz. 1 rk. 
103.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 426 rk.  
104.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 17. 
105.  Handelingen II 1878-1879, 20 december 1878, blz. 559 rk. onderaan. Handelingen II 1878-1879, 

20 december 1878, blz. 553-544. Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 rk. Handelingen II 
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Verder schrijven sommigen aan wijn geneeskundige waarden toe en bestaat de 
overtuiging dat een gematigd wijnaccijnstarief het misbruik van sterke drank beperkt. 
Voorts kenmerkt de wijnaccijns zich doordat de opbrengst ervan daalt bij een verho-
ging van het tarief106. Volgens minister PIERSON moet de wijnaccijns eerder worden 
verlaagd om hem productiever te maken107. Met verhogingen van de wijnaccijns moet 
daarom uit budgettair oogpunt voorzichtig worden omgesprongen, aldus minister VAN 

LYNDEN VAN SANDENBURG (1881)108. Deze fenomenen spelen de hoofdrol bij de bepaling 
van het tarief van de wijnaccijns.  

Wijn is een zeer oude en tot op de dag van vandaag stabiele belastinggrondslag. 
Aan het begin van de 19e eeuw wordt de wijnaccijns geheven van ‘alle wijnen, welke 
den Lande zullen ingevoerd, of aldaar geteeld en gewonnen worden’109. Het stabiele 
karakter van luxegoed en de omstandigheid dat wijn in zijn algemeenheid een invoer-
product is, maakt wijn tot een zeer geschikte belastinggrondslag, aldus APPELIUS (1816) 
‘terwijl de wijn bovendien, voor zoo veel de binnenlandsche consumtie betreft, een 
passief gedeelte van ‘s Rijks handel uitmaakt, en dus de wetgever eene reden te meer 
oplevert, om dien onder de geschikt voorwerpen van Indirecte Belastingen te rang-
schikken.’110. Minister VAN BOSSE (1858) meent, dat wijn een uitnemende belasting-
grondslag is111. Aan de hoogte van de wijnaccijns moet een zeker maximum worden 
gesteld, omdat zowel het Rijk als de gemeenten wijnaccijnzen heffen (1858)112.  

De gedachte om de wijnaccijns te verhogen is in de 19e en 20e eeuw een groot aan-
tal keren geopperd113. Maar spreken over een verhoging van de wijnaccijns is bij ach-
tereenvolgende bewindslieden bepaald niet populair: ‘Verhooging van den accijns op 
wijn zou niet vrij van bedenking zijn en althans voor het tegenwoordige niet raad-
zaam, om redenen waarover de ondergeteekenden thans liever niet wenschen uit te 
weiden’114. ‘Tegen dat voorstel zijn terstond kreten van verontwaardiging, bijna van 

 
1883-1884, 18 juni 1884, blz. 1630 rk. Handelingen II 1883-1884, 18 juni 1884, blz. 1630-1631 en 
blz. 1673 rk.  

 Handelingen II 1885-1886, 17 december 1885, blz. 853 rk. Kamerstukken II 1896-1897, 87.  
 Kamerstukken II 1897-1898, nr. 132. Kamerstukken II 1897-1898, 226, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 

1898-1899, 65, nr. 1, blz. 2-3. Kamerstukken II 1912-1913, 207, nr. 3, blz. 2 lk. Kamerstukken II 
1912-1913, 207, nr. 6, blz. 9 rk. Kamerstukken II 1915-1916, 216, nr. 3, blz. 1 lk. Handelingen II 
1913-1914, 24 juni 1914, blz. 2525-2533. Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2553 en 
2542. Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 5, blz. 1. Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 7, 
blz. 1. 

106.  Handelingen II 1878-1879, 20 december 1878, blz. 557 rk. Handelingen II 1882-1883, 23 december 
1882, blz. 932 lk. Handelingen II 1893-1894, 18 december 1893, blz. 574 lk. 

107.  Handelingen II 1893-1894, 18 december 1893, blz. 574 lk. 
108.  Kamerstukken II 1881-1882, 2, nr. 5, Bijlagen A hoofdstuk I n°. 5, blz. 10. Handelingen I 1892-1893, 

23 september 1892, blz. 45-46. 
109.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 328. Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 38. 
110.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 rk. 
111.  Kamerstukken II 1858-1859, XIV, nr. 3, blz. 95 lk. 
112.  Handelingen II 1858-1859, 18 maart 1859, blz. 794 rk. 
113.  Vele vindplaatsen, bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 5, blz. 16 rk. 
114.  Kamerstukken II 1883-1884, 93 en 98, nr. 6, blz. 11 rk. 
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wanhoop, uit alle deelen des lands opgegaan’115. ‘Bij velen bestaat het denkbeeld dat 
het Rijk door zoodanige verhooging nog veel zou kunnen winnen, een denkbeeld lan-
gen tijd ook door mij gedeeld. Doch ik moet bekennen dat nader onderzoek mij in die 
meening niet heeft bevestigd. Integendeel! Ik zoude zeer vreezen dat sterke ver-
hooging van den wijnaccijns niet zou gevolgd worden door noemenswaardige ver-
meerdering van opbrengst’. ‘Door bekwame hoofdambtenaren heb ik reeds de mee-
ning hooren verkondigen dat om den wijnaccijns productiever te maken men dien zou 
moeten verlagen’116. In pogingen om het vaderland voor de verhoging van de wijnac-
cijns te behoeden roepen sommigen zelfs om de hulp van Frankrijk. ‘Er waren zelfs 
patriotten, die terstond de hulp van Frankrijk inriepen om ons te bewaren voor dien 
ondragelijken last.’117. Frankrijk zet regeringen van afzetlanden nogal eens onder druk 
wanneer deze de lasten op het Franse nationale product te hoog opschroeven.  

De wijnaccijns drukt vooral op de meergegoeden in de samenleving118. Het Tweede-
Kamerlid VAN HOUTEN (1892) stelt vast: ‘Zeer zeker drinkt de arbeidende klasse veel 
minder vrijwillig jenever dan wij wijn’119. In de Eerste Kamer wordt geconstateerd: 
‘Het is niet te ontkennen dat het gedistilleerd een drank is voor het volk en (…) de 
wijn (…) den drank voor de heeren’120. ‘Zoo belast men, ook bij den wijn ‘iedereen’, en 
het meest den rijke’, aldus VAN DER POEL (1927) die vaststelt dat ‘het van buitenlandsch 
ingevoerd product niet geheel hetzelfde is als het binnenlandsch vervaardigde’, en dat 
de binnenlands vervaardigde wijn een minderwaardig product is. De goedkope wijnen 
worden geconsumeerd door de middeninkomensgroepen en de duurdere soorten uit 
het buitenland, die in flessen op de Nederlandse markt worden gebracht, door de 
hogere121. HULST (1932) noemt de wijnaccijns in navolging van BOK ‘de weeldebelasting 
der gegoeden’ en stelt vast dat deze in zijn opbrengst geenszins gelijke tred heeft 
gehouden met de algemene stijging van de belastingen122. 

Anno 1893 bestaat slechts 7% van de invoer van wijn uit wijn in flessen. ‘Daaruit 
kan men afleiden hoe groot het verbruik der mindere wijnsoorten is. Juist die mindere 
soorten hebben de concurrentie te duchten van het bier, want vele personen aarzelen 
of zij bier dan wel wijn zullen drinken’123. Wijn is niet alleen een luxegoed, maar ook 
geneesmiddel (1898). ‘Het gebruik van wijn wordt vaak voorgeschreven aan zieken en 
herstellenden, en verhooging van de belasting op het artikel scheen daarom uit een 
hygiënisch oogpunt min wenschelijk’124. Draagvlak en draagkracht voor verhoging van 

 
115.  Handelingen II 1898-1899, 30 november 1898, blz. 297 lk. Handelingen II 1882-1883, 23 december 
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116.  Handelingen II 1893-1894, 18 december 1893, blz. 574 lk. 
117.  Handelingen II 1898-1899, 30 november 1898, blz. 297 lk. 
118.  Kamerstukken II 1853-1854, 17 december 1853, blz. 4965 rk. G.K. van Hogendorp, Bijdragen tot de 
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119.  Handelingen II 1891-1892, 23 juni 1892, blz. 1069 rk. 
120.  Handelingen I 1892-1893, 23 september 1892, blz. 45-46 
121.  Van der Poel (1927), blz. 40. 
122.  Hulst (1932), blz. 160. 
123.  Handelingen II 1893-1894, 18 december 1893, blz. 574 lk. 
124.  Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 1 rk. 
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de wijnaccijns is minimaal. Wijn is een gezonde drank, misbruik van sterke drank mag 
niet in de hand worden gewerkt. ‘Men vergete toch niet dat wijn niet alleen een arti-
kel van weelde, maar ook, uit een sanitair oogpunt beschouwd, een der meest gezonde 
dranken is.’125. De wijnaccijns treft de goedkope wijnen het zwaarst (1898). Het tarief 
van de wijnaccijns mag niet stijgen om het gebruik van gedistilleerd te verminderen. 
Wanneer de wijnaccijns zou worden verhoogd, treedt er ongewenste substitutie op 
van wijn naar bier en gedistilleerd126. Wel mag de wijnaccijns zwaarder drukken op 
wijn in flessen dan op fustwijnen, naar het voorbeeld in andere landen, en in het bij-
zonder van champagne. De wijnhandel zou hiertegen geen bezwaar hebben127. ‘Het 
belang der industrie pleit voor een zwaardere belasting op den wijn, welke met fles-
schen wordt ingevoerd’128. Hieraan moet het thuismarktbeschermend oogmerk wor-
den toegeschreven. Verhoging van de wijnaccijns ligt aan banden door het han-
delstraktaat met Frankrijk. De weg naar handelsafspraken met Frankrijk is moeilijk en 
om zover te komen moet Nederland eerst water bij de wijn doen129. Dat water wordt 
de afschaffing van de gemeentelijke accijnzen waaronder die van wijn. Die afschaffing 
verschaft openingen om met Frankrijk met succes te onderhandelen over een tariefak-
koord en handelsakkoord130. 

Ten behoeve van de fruitteelt wijkt de wetgever af van het adagium dat een accijns 
naar zijn aard niet dient tot bescherming van bepaalde bedrijven. Oogmerk is het 
exploiteren van betere afzetmarkten voor binnenlands geteeld fruit, zulks op aandrang 
van de maatschappijen van land- en tuinbouw en van nijverheid. Daartoe worden hier 
te lande geproduceerde gegiste en ongegiste dranken vervaardigd uit verse boom-
vruchten, niet zijnde druiven, van de wijnaccijns vrijgesteld131. Op deze vruchtenwijn-
accijnsvrijstelling wordt al jaren aangedrongen132. De goedkope buitenlandse wijnen 
en binnenlandse vruchtenwijnen, vooral de al vóór 1870 van wijnaccijns vrijgestelde 
aalbessenwijn, worden zodanig veelvuldig gebruikt ter versnijding van edeler wijn, 
dat de detailhandel bijna geen vruchtenwijn onder de eigen benaming van vruchten-
wijn verkoopt. Veel vruchtenwijn wordt als port in kruidenierswinkels verkocht. Wijn 
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wordt uit verlengbaar krediet met afschrijving van accijns ten uitvoer aangegeven, 
terwijl vermenging met vruchtenwijn plaatsvindt en van die vermenging uiterst moei-
lijk overtuigend bewijs is te leveren. Minister COLIJN spreekt van ‘eene leemte in de 
fiscale wetgeving’ die overtreding van de Warenwet 1919133 in de hand werkt. Fraude 
en andere knoeierijen met betrekking tot de wijnaccijns nemen verontrustende vor-
men aan134. Zowel ‘de billijkheid tegenover den eerlijken wijnhandel, als de zorg voor 
de opbrengst van den wijnaccijns’ brengen minister COLIJN ertoe voor te stellen de 
vrijstelling ongedaan te maken. ‘Zoolang toch een accijns niet gebruikt wordt als een 
middel om een binnenlandschen tak van nijverheid te beschermen, valt niet in te zien 
waarom het binnenlandsch product accijnsvrij zou zijn, te minder, waar dat binnen-
landsche product maar al te gemakkelijk kan dienen om, versneden met wat buiten-
landsch, voor het duurdere buitenlandsche door te gaan.’135. Het laten voortbestaan 
van de vrijstelling is te duur geworden en stimuleert niet alleen knoeierijen, maar ook 
het ontstaan en voortbestaan van marginale bedrijven. Bovenal geldt, aldus minister 
COLIJN, de neutraliteit van de accijnsheffing. ‘Er is echter geen enkele reden om, nu de 
eene soort meer en meer in zwang komende goedkoope wijn belast is, een andere 
soort, de vruchtenwijn, onbelast te laten. Een accijns dient naar zijn aard, als regel, nu 
eenmaal niet tot bescherming van bepaalde bedrijven’. De accijnsvrijstelling heeft 
haar doel flink gemist. ‘De ooftbouw is door geheel andere oorzaken dan de bescher-
mingspoging tot verdere ontwikkeling gekomen’136. COLIJN‘s opvolger DE GEER breidt 
vrijstelling nog verder uit. Wanneer de export van druiven een afnemende tendens 
laat zien, bevordert minister OUD (1934) de binnenlandse afzet van druivensap door 
ongegiste druivenmost, waaruit druivensap wordt vervaardigd, van wijnaccijns vrij te 
stellen. Daardoor kan druivensap eerlijk concurreren met limonades en andere uit 
onbelaste vruchtensappen vervaardigde dranken. Ongegiste druivenmost is met wijn-
accijns belast, omdat daaruit wijn kan worden gemaakt137. In de voorstellen voor de 
Wa (1989) wordt aanvankelijk nog voorgesteld onder meer bloesemwijn en brandne-
telwijn onder de vruchtenwijnaccijnsvrijstelling te brengen. Tegelijkertijd geeft de 
staatssecretaris aan niets meer in de indertijd geldende beleidsmotieven ten aanzien 
van de fruitteelt te zien, maar kan die niet afschaffen, omdat het een in BENELUX-
verband geünificeerde vrijstelling betreft en de BENELUX-partners vooralsnog niet met 
afschaffing kunnen instemmen. Toch leidt de staatssecretaris de afschaffing in met het 
motief dat na de invoering van de vrijstelling in het kader van het EG-landbouwbeleid 
diverse regelingen tot stand zijn gekomen voor de fruitteelt en fruitoverschotten. 
Daarom is er, aldus de staatssecretaris geen aanleiding meer om de vrijstelling voor 
vruchtenwijn te handhaven138. 

 
133.  Stb. 1919, 581. 
134.  Kamerstukken II 1898-1899, 70, nr. 3, blz. 2. Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 1. 
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De rechtsgronden van de wijnaccijns zijn in de 19e eeuw, dat bijna alle wijn uit het 
buitenland komt, de wijn van eigen bodem ‘van een geringere kwaliteit’ is, en daar-
door ‘aanspraak maken kan om weinig te worden gedrukt’, en het gebruik van wijn 
‘zoo al niet voor een bewijs van gegoedheid, ten minste als zeker teeken mag worden 
aangemerkt, dat de gebruiker boven de bekrompenheid [= de dagelijkse sleur] verhe-
ven en in staat is om zich zekere overtollige geneugtens aan te schaffen, terwijl de 
wijn bovendien, voor zoo veel de binnenlandsche consumtie betreft, een passief ge-
deelte van ‘s Rijks handel uitmaakt, en dus den wetgever eene reden te meer oplevert, 
om dien onder de geschikte voorwerpen van Indirecte Belastingen te rangschikken’. 
Het drinken van wijn wordt in zijn algemeenheid en in alle tijden beschouwd als een 
bewijs van gegoedheid, ondanks dat wijn in de eerste helft van de 19e eeuw in bepaal-
de streken in de zuidelijke Nederlanden een volksdrank is, van overigens ‘geringe 
kwaliteit’. Het is, aldus Staatsraad en Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Regten 
en Accijnsen APPELIUS: ‘buiten tegenspraak, dat bijna al de wijn welke in het Rijk ge-
dronken wordt, is van buitenlanschen oorsprong, en dat het gebruik, zoo al niet voor 
een bewijs van gegoedheid, ten minste als zeker teeken mag worden aangemerkt, dat 
de gebruiker boven de bekrompenheid verheven en in staat is om zich zekere overtol-
lige geneugtens aan te schaffen’. Omdat binnenlands vervaardigde wijn in bepaalde 
streken een volksdrank is, rust daarop aan het begin van de 19e eeuw een zeer matig 
tarief139. Dikwijls is zijn afschaffing om deze en uiteenlopende andere redenen be-
pleit140. Een saillant voorbeeld daarvan is het voorstel van het Tweede-Kamerlid VAN 

HOUTEN (1878) tot afschaffing van de wijnaccijns, omdat het ‘volstrekt niet billijk’ is 
‘dat de menschen juist in verhouding tot den wijn dien zij drinken, moeten bijdragen 
in ‘s lands lasten, en het minst billijk is het, dat zij die slechten wijn drinken evenveel 
moeten betalen als zij die duren wijn drinken’141. 

De accijnstarieven voor wijn en mousserende gegiste dranken zijn van 1947 tot 
1993 in BENELUX-verband geünificeerd geweest. Deze unificatie, ofwel harmonisatie is 
neergelegd in het op 22 december 1947 te Brussel gesloten protocol bij de douane-
overeenkomst 1944. Deze op 5 september 1944 te Londen tussen de regeringen van 
België, Nederland en Luxemburg gesloten douaneovereenkomst142 vormt de basis voor 
de uiteindelijk te verwezenlijken douane-unie en accijnsunificatie in BENELUX- ver-
band. De inwerkingstelling van de douaneovereenkomst 1944 met ingang van 1 ja-
nuari 1948, waarbij de onderlinge douanegrens ten aanzien van de heffing van invoer-
rechten is opgeheven, is de eerste belangrijke stap in de richting van de vrijmaking 
van het onderlinge goederenverkeer. België en Luxemburg waren al sedert 1921 vere-
nigd in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU)143. Het protocol bij de dou-
aneovereenkomst en de bij het protocol getroffen regeling voor de wijnaccijns zijn via 
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de nationale parlementaire goedkeuringsprocedures in de drie BENELUX-landen per 1 
januari 1948 in werking gekomen144. Deze harmonisatie wordt herbevestigd bij het 
BENELUX-verdrag 1948.  

De wijnaccijns is de enige accijns die in BENELUX-verband geünificeerd is geweest. 
‘De heffing op de wijn is de enige, die wel is geuniformeerd (...). Het is dus niet moge-
lijk, zonder van het verdrag af te wijken, deze accijnzen te verhogen’145, aldus staats-
secretaris HOEFNAGELS (1965). De unificatie van de wijnaccijns maakt het daarom bij de 
harmonisatie van de omzetbelasting (1967) ook niet mogelijk de hoge omzetbelas-
tingheffing op wijn om te zetten in een accijns146. De zich allengs openbarende onbe-
stuurbaarheid van de wijnaccijns is voor staatssecretaris GRAPPERHAUS (1969) aan-
leiding om de Tweede Kamer de toezegging te doen in BENELUX-verband te komen tot 
een wijziging van de wijnaccijns147. De opbrengst van de accijns van mousserende 
gegiste dranken blijkt in de ‘50-er jaren van de 20e eeuw zeer gering. Diverse Tweede-
Kamerleden vragen zich af of het wel zin heeft om de wijnaccijns te handhaven. Mi-
nister HOFSTRA (1957) antwoordt geen mogelijkheid te zien de heffing van de wijnac-
cijns achterwege te laten, ook al is de budgettaire betekenis voor Nederland gering. De 
Nederlandse wijnaccijns kan moeilijk in het complex van geünificeerde accijnzen 
worden gemist, omdat in België en in het bijzonder in Luxemburg de opbrengst van 
deze accijns een niet onbelangrijk deel van de belastingopbrengst uitmaakt148. 

De unificatie van de accijnzen omvat gemeenschappelijke tarieven, eenvormige 
maatstaven van heffing, eenvormige regelingen voor de heffing van accijnzen en het 
clearingmechanisme voor de verrekening van de accijnsopbrengsten tussen de schat-
kisten van de BENELUX-lidstaten. Door deze wijze van unificatie wordt het grondgebied 
van België, Nederland en Luxemburg voor de toepassing van de wijnaccijns van 1958 
tot 1993 beschouwd als het grondgebied van één EEG-lidstaat en worden alle in die 
periode in het binnenland van de BENELUX geproduceerde wijnen aangemerkt als nati-
onale producten in de zin van het Europese fiscaal-discriminatieverbod149. 

Luxemburgse druivenwijn is van gemeenschappelijke wijnaccijns vrijgesteld. Deze 
vrijstelling was oorspronkelijk gebaseerd op artikel 6 van de Overeenkomst van 25 juli 
1921 tot oprichting van een economische unie tussen België en het Groothertogdom 
Luxemburg (het BLEU-verdrag)150 en is later overgenomen in het BENELUX-Unieverdrag 
van 3 februari 1958. De vrijstelling bepaalt dat natuurlijke wijn, welke in het Groot-
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hertogdom Luxemburg volgens de Luxemburgse wettelijke en administratieve bepa-
lingen is bereid uit aldaar geoogste verse druiven, niet met de in het BENELUX-verdrag 
bedoelde accijns kan worden belast. Bij het Zesde protocol bij het Benelux-verdrag 
1950 is per 1 januari 1976 een limiet gesteld aan de vrijstelling151. Die mag niet uitgaan 
boven LF 600 om verdere vergroting van het handelsvoordeel voor Luxemburgse wij-
nen op de interne BENELUX-markt te voorkomen. De vrijstellingsregeling blijft van 
kracht152 tot aan de harmonisatie van de wijnaccijns in EG-verband, 1 januari 1993153. 

De accijnstarieven voor wijn en mousserende gegiste dranken zijn sedert de vast-
stelling in 1947 niet meer bijgesteld. Ook bij het BENELUX-verdrag 1972 blijven de 
tarieven ongewijzigd. Een bijstelling blijft ook uit vanwege de lopende onderhande-
lingen over de aanpassing van het nimmer in werking getreden BENELUX-verdrag 1972. 
Dientengevolge blijven de tarieven ver achter bij de algemene ontwikkeling van het 
prijspeil, hetgeen een reële verlaging van de accijnsdruk betekent. Luxemburg heeft 
vanwege zijn wijnbouwbelangen onoverkomelijke bezwaren tegen wijziging van de 
geünificeerde BENELUX-tarieven154. De omstandigheid dat Duitsland en Italië geen 
wijnaccijns kennen en Frankrijk slechts een zeer lage, is op het Luxemburgse stand-
punt van grote invloed155. 

België en Nederland voeren per 1 januari 1976, naast de gemeenschappelijke 
BENELUX-accijns van BF/LF 600, waarvan, zoals gezegd, Luxemburgse wijn is vrijge-
steld, ieder eenzijdig een bijzondere wijnaccijns in, die even hoog is als de gemeen-
schappelijke. In Luxemburg vervaardigde wijn zou, volgens het principe van het 
BRAATHENS-arrest (1999) avant la lettre, van de bijzondere wijnaccijns worden vrijge-
steld156, zodat op dit punt de bestaande toestand met betrekking tot de vrijstelling van 
wijnaccijns voor Luxemburgse wijn zou kunnen worden bestendigd. Drie motieven 
bewegen de Nederlandse regering tot de eenzijdige invoering van de bijzondere wijn-
accijns: de inflatoire ontwikkelingen gedurende een lange reeks van jaren, het uitblij-
ven van resultaten van de BENELUX-accijnsunificatie en de actuele moeilijke budgettai-
re situatie. Tegen deze achtergronden is, aldus de bewindslieden, een verhoging van 
de gedistilleerdaccijns, de wijnaccijns en de accijns van mousserende dranken alles-
zins gerechtvaardigd, temeer daar de tarieven van deze accijnzen bij de algemene 
ontwikkeling van het prijspeil fors zijn achtergebleven. Het prijspeil voor de particu-
liere consumptie, voor gedistilleerdaccijns en voor de wijnaccijns anno 1951 gesteld 
op 100, is in 1976 voor de particuliere consumptie gestegen naar 301, voor de gedistil-

 
151.  Zesde protocol van 26 januari 1976, Tractatenblad 1976, 46. 
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leerdaccijns naar 222 en voor de wijnaccijns naar 182157. Aanpassing van de wijnac-
cijns aan de geldontwaarding wordt in de Tweede Kamer breed gesteund, ook in latere 
jaren, al zien veel leden zo’n maatregel liever geleidelijker ingezet en vormgegeven158. 

In EG-verband blijkt echter bepaald dat de ten aanzien van Luxemburgse wijnen 
toegepaste preferentie in de BENELUX niet groter mag zijn dan die welke op 1 januari 
1975 van kracht was. De Luxemburgse wijn kan daarom niet worden vrijgesteld van 
de per 1 januari 1976 ingevoerde bijzondere accijns van wijn159. Ingaande 1992 wordt 
de tariefstructuur van de gewone en bijzondere wijnaccijnzen geïntegreerd tot één 
tarief voor niet-mousserende wijn en één tarief voor mousserende wijn. Het gemeen-
schappelijke tariefniveau blijft in zijn totaliteit gehandhaafd; daarom komt deze inte-
gratie niet in strijd met het BENELUX-accijnsverdrag 1950160. 

In 1990 gaan stemmen op om het BENELUX-verdrag 1950, het verdrag dat alle ac-
cijnzen in BENELUX-verband zou moeten gaan harmoniseren, geheel en al op te zeggen, 
ook al omdat dit verdrag vereenvoudiging van belastingwetgeving in de weg staat. 
Aan dubbele internationale regelgeving bestaat geen behoefte. Voor aanpassing of 
opzegging is een protocol vereist dat in onderlinge overeenstemming tot stand komt 
en in elk van de partnerlanden parlementair moet worden goedgekeurd, zo schrijven 
de bewindslieden161. De vraag of tot intrekking van het BENELUX-verdrag 1972 moet 
worden overgegaan wordt eveneens in BENELUX-verband aangekaart162 en bespro-
ken163. De besprekingen leiden tot het Tiende protocol, dat op 2 december 1992 te 
Brussel tot stand komt164. Het Tiende Protocol strekt tot wijziging van het BENELUX-ver-
drag 1950165. Het doet de enig in werking zijnde artikelen 9, 9bis en 10 van het Bene-
lux-verdrag 1950 betreffende de wijnaccijns vervallen per 1 januari 1993166. Het pro-
tocol beëindigt de facto de hele BENELUX-unificatie met het oog op de EG-accijns-
harmonisatie. Dit gebeurt zo, omdat de accijnsregeling voor wijn in de BENELUX ingrij-
pend gewijzigd zou moeten worden om te voldoen aan de desbetreffende EG-richt-
lijnen en omdat het vervoer van wijn in de BENELUX met ingang van 1 januari 1993 
conform de regels van de Accijnsrichtlijn moet plaatsvinden. Anders dan bij de geüni-
ficeerde wijnaccijns moet het verkeer in beginsel onder opschorting van de accijns 

 
157.  Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 3, blz. 8, nr. 4, blz. 1, en nr. 5, blz. 1-3. 
158.  Handelingen II 1975-1976, 26 november 1975, blz. 1497 rk. 
159.  EG-verordening, nr. 3310/75, PB van 20 december 1975, nr. L 328/12. Kamerstukken II 1976-1977, 

14 477, nr. 3, blz. 12. 
160.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 18. 
161.  Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 2. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 8, blz. 1. 
162.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 4. 
163.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 8, blz. 1. 
164.  Tiende Protocol tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der 

Nederlanden bij het Verdrag tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht ondertekend te 
’s-Gravenhage op 18 februari 1950, Trb. 1993, 19. 

165.  Stb. 1951, 215, blz. 30 e.v. Trb. 1984, 122. Trb. 1989, 10. 
166.  Tiende Protocol tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der 

Nederlanden bij het Verdrag tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht ondertekend te 
’s-Gravenhage op 18 februari 1950, tot stand gekomen op 2 december 1992 te Brussel, 
Trb. 1993, 19. 
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plaatsvinden in plaats van veraccijnsd167. De drie verdragsartikelen zijn niet in over-
eenstemming met het bepaalde in de Accijnsrichtlijn en de Structuurrichtlijn alcohol-
houdende dranken. De geünificeerde wijnaccijns kan dan ook niet meer worden gehe-
ven in overeenstemming met het EG-verdrag. Daartoe zouden deze artikelen eerst 
moeten worden herzien. De regeringen van de BENELUX-landen besluiten daar niet 
meer toe over te gaan168. Geheel in lijn met de stroperigheid waarmee de BENELUX-
accijnsunificatie sedert 1950 is omgeven, komt de ratificatie van het Tiende Protocol 
tergend langzaam tot stand. Nederland legt op 22 oktober 1993 een akte van bekrach-
tiging neer bij de Secretaris-Generaal van de BLEU, Luxemburg op 9 september 1997 en 
België op 5 februari 1998. Het Tiende Protocol treedt in werking op 1 maart 1998 met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1993169. Doordat het de drie bepalingen doet 
vervallen, heeft het Benelux-verdrag 1950 feitelijk geen werking meer. De staatssecre-
taris zegt desgevraagd niet te kunnen aangeven of de wijnaccijns nu geleidelijk op-
waarts zal worden aangepast170. 

In 1998 maken de BENELUX-lidstaten met het Elfde Protocol een formeel einde aan 
de BENELUX-accijnsunificatie. Vanaf 1 januari 1993 gelden de Europese regels met 
betrekking tot de interne markt in Europese richtlijnen met betrekking tot de struc-
tuur van de accijnsheffing, de minimumniveaus van tarieven en de vervaardiging, het 
verkeer en de opslag van accijnsgoederen171. De BENELUX-accijnsverdragen met bijbe-
horende protocollen zijn door de ontwikkelingen in EG-verband voorbijgestreefd en 
hebben daarom hun belang verloren. Het wordt wenselijk geacht deze dan ook in te 
trekken. Het Tiende protocol stelt het verdrag van 1950 al buiten werking. Voor de op 
10 juni 1970 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tot eenmaking van het 
BENELUX-accijnsgebied172 geldt dat de inwerkingtreding gekoppeld is aan het BENELUX-
verdrag 1972173. Deze overeenkomst is nooit in werking getreden, omdat die nimmer 
door België is bekrachtigd. Het Elfde Protocol doet de overeenkomst van 1970 en de 
overeenkomst van 1972 vervallen174. 

In de Wa is met ingang van 1 januari 1993 op budgettair neutrale wijze, dus gerela-
teerd aan het geünificeerde accijnsniveau, een op de EG-richtlijnen gebaseerde tarief-
structuur opgenomen. Het niveau van de geünificeerde wijnaccijns is niet in strijd met 
het EG-minimumniveau. Een verhoging van de wijnaccijns boven het niveau van de 
geünificeerde wijnaccijns, is gelet op de richtlijnen niet geboden. Ter gelegenheid van 

 
167.  Kamerstukken II 1992-1993, 23 266, nrs. 353 en 1, blz. 3. 
168.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 6, blz. 11, nr. 12, blz. 1-2. 
169.  Trb. 1998, 63. 
170.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 12, blz. 5, en 22 843, nr. 7, blz. 6. 
171.  Richtlijn, nr. 92/12/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 februari 1992 be-

treffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer 
daarvan en de controles daarop (PB L 76). 

172.  Trb. 1970, 106. Zie voor het bijbehorende Protocol Trb. 1977, 45. 
173.  Trb. 1972, 108. Zie voor de bijbehorende Protocollen Trb. 1978, 134. 
174.  Elfde Protocol bij het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het 

Koninkrijk der Nederlanden tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht, ondertekend te 
’s-Gravenhage op 18 februari 1950, Brussel, 22 september 1998, Brief van de minister van Buiten-
landse zaken, Staten-Generaal, 1998–1999, 198, nr. 1. 
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de instelling van de interne markt en de daarmee gepaard gaande afschaffing van de 
fiscale grenzen, wordt de wijnaccijns per 1 januari 1993 verhoogd. Deze verhoging 
compenseert de opbrengstderving die voortvloeit uit een aanpassing van de tarief-
structuur van de accijnzen van alcoholvrije dranken175, die als niet-communautaire 
accijnzen per gelijke datum worden opgenomen in een afzonderlijke wet, de Wet 
AVD176. De verhoging van de wijnaccijns en de accijnzen van tussenproducten be-
draagt 26,4%. 

3.4.3 Bier 

 ‘Een Minister van Financiën, die bij zich laat komen belanghebbenden ter bespreking 
van een accijnsverhooging, kan van één ding zeker zijn, n.l. dat zij zullen zeggen: het is 
eenvoudig onmogelijk. En wanneer hij zich daardoor zou laten terughouden, dan zou 
hij moeten afzien van alle belastingheffing, waarbij de industrie betrokken is. Zoo is mij 
dat ook tot op zekere hoogte door deze heeren voorgehouden. Maar ten slotte erkende 
men in het adres, dat het dubbele wel zou gaan, en wanneer de industrie zegt, dat ver-
dubbeling wel kan, durf ik zeggen: het viervoud zal ook nog wel gaan.’177 

 
MR. ANT. VAN GIJN, 

minister van Financiën, 21 juli 1916 
 

De bieraccijns behoort tot de acht accijnzen van het systhema-GOGEL, het eerste belas-
tingstelsel (1805). Ook de bieraccijns was 50 jaar lang voorwerp van voornemens tot 
unificatie van de accijnzen in BENELUX-verband (1948-1998)178 en is vanaf de instelling 
van de interne markt en de daarmee gepaard gaande accijnsharmonisatie in EG-
verband (1993) op basis van de Accijnsrichtlijn een communautaire accijns.  

De bieraccijns is niet uit het stelsel van 1805 weggebleven, maar de heffing ervan is 
meteen na zijn invoering geschorst om bier tot een nationale volksdrank te verheffen, 
waarmee ‘de wetgever zich in der tijd vleidde, de zoo zeer vervallen brouwerijen, door 
deze vergunning, uit haren lagen toestand eenigermate te zullen opbeuren’179. De 
brouwerijen werden hiermee in de gelegenheid gesteld beter bier te brouwen ‘zoo tot 
opbeuring der geheel te niet lopende brouwerijen in de toenmalige republiek, als ter 
vervanging van de gezondheid meer benadeelende warme dranken, de koffij en de 
thee, en het voor alle zedelijkheid zoo verderfelijk dagelijks toenemend gebruik of 
misbruik van sterke dranken’. Dit alles om de kwaliteit van het ‘gewoone bier’ te ver-
beteren, dat rond 1815 nog ‘zoo slecht was, dat het niemand uitlokte om bij verkiezing 
te drinken’180. Deze nobele poging om de 678 brouwerijen een kwaliteitsimpuls te 

 
175.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 7, blz. 5-6. Kamerstukken II 1992-1993, 22 844, nr. 10. 
176.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 7. Wet van 

24 december 1992, Stb. 711 jo. 684. 
177.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2542-2543. 
178.  Zie hoofdstuk 4. 
179.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
180.  Gogel (1820), blz. 295-296. Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
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geven door hen een tijdje buiten de heffing te laten, is slechts gedeeltelijk geslaagd181. 
De bieraccijns is in de ‘30-er crisisjaren van de 20e eeuw opnieuw ingezet om de -
brouwerijen en de werkgelegenheid aldaar in de benen te houden, deze keer met een 
tijdelijk verlaagd tarief182. 

De bieraccijns is als landelijk werkende accijns ingevoerd met het oogmerk het 
binnenlandse verbruik van bier te treffen, geflankeerd door de azijnaccijns183. Anno 
1820, aan de vooravond van de Stelselwet 1821, zorgden de landelijke en de gemeen-
telijke bieraccijnzen tezamen voor een belastingdruk op bier van zo’n 70%184. Het tarief 
bedroeg ƒ 0,70 in hoofdsom ‘voor ieder vat ruimte, welke de roer- of andere beslag-
kuipen der bier- en azijnbrouwerijen bevatten’185. Vanaf 1867 werd naast deze bere-
keningswijze een tweede toegestaan, uitgaande van de hoeveelheid gebezigde grond-
stof186. De brouwers mochten kiezen tussen deze twee rekenmethoden. Vanaf 1915 
wordt de bieraccijns geheven naar de dichtheid van het halffabricaat wort (de nog 
ongegiste, gehopte vloeistof, hoofdzakelijk een suikeroplossing, waarop nog alcoholi-
sche gisting moest worden toegepast), zoals deze na afloop van het koken wordt vast-
gesteld, uitgedrukt in hectolitergraden187. Technologische ontwikkelingen in het 
brouwproces had het mogelijk gemaakt in grote bierbrouwerijen veel grotere hoe-
veelheden wort te bereiden uit dezelfde hoeveelheid meel dan in de streekgebonden 
kleinere brouwerijen met de meer traditionele brouwprocessen, waardoor de grote 
bierbrouwers minder bieraccijns verschuldigd werden dan de kleine188. 

De bieraccijns kent vanaf 1832 wettelijk geregelde specifieke vrijstellingen voor 
productief-technische doeleinden189. 

In tegenstelling tot gedistilleerd werd bier in de 19e eeuw als een heilzame drank 
beschouwd, onder de conditie ‘mits niet met overmaat gebruikt’190. Zelfs werden me-

 
181.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117. Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 

Gogel (1820), blz. 296. 
182.  Wet van 3 mei 1924, Stb. 227. Wet van 24 december 1932, Stb. 634. Wet van 8 december 1933, 

Stb. 663. Kamerstukken II 1937-1938, 2. Hoofdstuk I., nr. 5, blz. 40 rk., Bijlage A. Kamerstukken II 
1939-1940, 403, nr. 2. Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 33-34. 

183.  Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 35 en 41. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, 
blz. 377-378. Handelingen II 1962-1963, 5 maart 1963, blz. 838 lk. Van der Poel (1966), blz. 116. 
Kamerstukken II 1883-1884, 93 en 98, nr. 6, blz. 11 rk. Kamerstukken II 1961-1962, 6735, nr. 3, 
blz. 6 lk. 

184.  ‘Is het niet waar dat een ton arbeiders bier nagenoeg ƒ 3 kost, en dat de impost, ook ten naasten bij, 
ƒ 1,25 bedraagt? Zoo men het octrooi in de steden, dat in de meesten nog eens even veel uitmaakt, 
hierbij voegt, blijkt het dan men eene belasting van 70 pC. van de waarde des voorwerps betaalt’, 
aldus M. Pirson, in: Gogel (1820), blz. 32. 

185.  Wet van 2 augustus 1822, Stb. 32. 
186.  Wet van 7 juli 1867, Stb. 84. Wet van 25 juli 1871, Stb. 92. 
187.  Wet van 25 juli 1871, Stb. 92. Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 3, blz. 7-9. Handelingen II 1915-

1916, 20 juli 1916, blz. 2542-2543. 
188.  Wet van 20 januari 1917, Stbl. 190. 
189.  Wet van 4 mei 1832, Stb. 14. Wet van 19 december 1833, Stb. 64. Door het daarvan gemaakte 

misbruik was een speciaal reglement noodzakelijk, Koninklijk Besluit van 12 juni 1847, Stb. 31. 
190.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
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dicinale krachten aan bier toegeschreven191. Bier moest een alternatief vormen voor 
het gedistilleerd, waarvan het misbruik gedurende de 19e eeuw tot ver in de 20e eeuw 
een diep in de samenleving ingrijpend alcoholprobleem veroorzaakte192. De druk van 
de bieraccijns is anno 1863 in absolute zin bijzonder laag, in het algemeen zo’n • cent 
per liter, en ook in relatieve zin bijzonder laag; de druk van de gedistilleerdaccijns 
bedraagt het 70-voudige193. De minister meende dat de bieraccijns uit ethisch oogpunt 
en uit het oogpunt ‘eener billijke verdeeling van de algemeene lasten’ niet gemist kan 
worden. Bier wordt voor een deel gebruikt als ‘huisdrank of als verkwikkende of ver-
sterkende drank gedurende den arbeid’, maar wordt ‘vooral dáár, waar het de alge-
meene volksdrank is, hoofdzakelijk vertapt en gedronken (...) als geestrijke drank in 
koffijhuizen, tapperijen, kroegen enz.’. Een splitsing tussen beide wijze van consump-
tie is niet mogelijk. Daarom valt het, aldus de bewindsman, vanuit beide gezichtspun-
ten op goede gronden niet te ontkennen, dat het niet alleen alleszins verdedigbaar, 
maar zelfs hoogst billijk is, dat naast accijnzen van gedistilleerd en wijn, er ook van 
bier accijns geheven wordt. In het verlengde van het gezichtspunt van evenredige 
spreiding van lasten ligt het fiscale argument, uit welk oogpunt afschaffing nog min-
der verdedigbaar maakt. Bedacht moet worden: ‘dat – zoowel in Nederland als in de 
meeste Europesche Staten – de verbruiksbelastingen op de dranken een voornaam 
gedeelte van de openbare inkomsten uitmaken’. Bovendien is het beleid gericht op 
afschaffing van de lasten op eerste levensbehoeften en lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven. Tezamen leggen die een opwaartse druk op de tarieven van accijnsgoe-
deren die niet tot de eerste levensbehoeften behoren, waaronder de dranken worden 
gerangschikt. Voorts omdat deze dranken tot op zekere hoogte onderling vervangbaar 
zijn, concludeert de minister, dat ‘deze accijns naast dien op het gedistilleerd en op 
den wijn, in ons belastingstelsel behoort behouden te blijven’194. Dat matiging van de 
bierconsumptie ook impliciet een rechtsgrond vormt, blijkt uit het feit dat tijdens de 
parlementaire behandeling van de frisdrankenaccijns (1972) wordt gewezen op het 
gevaar dat deze accijns de bierconsumptie zou kunnen doen toenemen. Aan het effect 
van de bieraccijns, een zekere beperking van het bierverbruik, mag niet worden ge-
tornd195. 

Bier wordt van oudsher gezien als een stabiele belastinggrondslag. De gedachte om 
de bieraccijns te verhogen wordt vaak en tijdens debatten van uiteenlopende inhoud 
geopperd196. De bieraccijns behoort tot de accijnzen ‘welke zonder wezenlijk nadeel 
eene verhooging konden ondergaan’. ‘Het bier werd evenwel met warmte in bescher-

 
191.  Handelingen II 1850-1851, 24 december 1850, blz. 507 rk. 
192.  Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 5, blz. 16 rk., en vele andere vindplaatsen in de Handelingen 

der Staten-Generaal. Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 rk. M. PIRSON, Voorstel 
betrekkelijk de in- en uitgaande Regten en Accijnsen, aan Zijne Majesteit, aangeboden door 
M. PIRSON, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 's-Gravenhage, Nederlandse Drukkerij, 
Spui, no. 72, 1820, in: Gogel (1820), blz. 27. 

193.  Kamerstukken II 1863-1864, LXXVI, nr. 3, blz. 851. 
194.  Kamerstukken II 1863-1864, LXXVI, nr. 3, blz. 850 rk. 
195.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 4, blz. 2-4. 
196.  Voorbeeld: Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 5, blz. 16 rk. en vele andere vindplaatsen in de 

Handelingen der Staten-Generaal. 
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ming genomen van de zijde dergenen, die in aanmoediging van het gebruik daarvan 
een middel tot beteugeling van het misbruik van sterken drank zagen’197. Decennialang 
wordt in de 19e eeuw gepleit voor afschaffing van de accijns van eerste levensbehoef-
ten. Bier is daartoe nimmer gerekend, ondanks dat bier vaak wordt gekwalificeerd als 
een ‘weldadige, onmisbare volksdrank‘198 en als ‘voedsel voor den arbeider’199. Deze 
beide maken samen, dat de bieraccijns ultimo 1870 in stand blijft, wanneer besloten 
moet worden over een nieuw heffingssysteem voor de bieraccijns200. Bier is volgens de 
bewindslieden in successie geen volksdrank waarvan het gebruik door de overheid 
begunstigd moet worden. Weliswaar minder dan sterk alcoholische dranken, wordt 
bier ook drankmisbruik toegeschreven, en de accijnzen een middel om dat te bestrij-
den201. Het genotmiddel bier met bestanddelen die schadelijk zijn, heeft zijn bijdrage 
aan de samenleving te leveren202. De verviervoudiging van het tarief in 1916 is fors, 
‘doch gezien de eischen der schatkist, is de ondergeteekende, de meening toegedaan, 
dat de accijns op het genotmiddel bier, voor verhooging in aanmerking kan komen’203. 
De billijkheid vordert ‘dat ook de groep der indirecte belastingen bijdraagt tot de ver-
meerdering van inkomsten, waaraan de schatkist zoo dringend behoefte heeft’204. Voor 
een flinke verhoging van de bieraccijns is veel te zeggen. De accijnzen leveren volgens 
de begroting 1916 38% van de opbrengsten der middelen205. De ondervinding moet 
leren of deze last op de consument wordt afgewenteld ‘door het schenken van een 
kleiner glas of door verhooging van den prijs, doch een groot verschil maakt dit niet 
uit’206. Hoewel van de volgende bieraccijnsverhoging wordt verwacht dat die het ver-
bruik van bier enigermate zal doen afnemen, zijn die verhogingen ‘tot haar volle be-
drag onvermijdelijk, omdat bij de veelheid der reeds bestaande heffingen, weinig 
andere geschikte middelen openblijven om der schatkist het benoodigde geld te doen 
toevloeien’207, ‘noodig ter voorkoming van grootere rampen’208 en onvermijdelijk, ge-
zien de diepe crisis.  

Wanneer in de bezettingstijd voor de bereiding van bier steeds minder granen be-
schikbaar zijn, zien de brouwers zich genoodzaakt de dichtheid van het bier te verla-
gen en de wetgever de accijns per hectolitergraad in evenredigheid te verhogen om de 
opbrengst van de bieraccijns op peil te houden. Wanneer na de bevrijding de grond-

 
197.  Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23. 
198.  Handelingen II 1870-1871, 28 juni 1871, blz. 1025. 
199.  M. PIRSON, Voorstel betrekkelijk de in- en uitgaande Regten en Accijnsen, aan Zijne Majesteit, aan-

geboden door M. PIRSON, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 's-Gravenhage, Nederland-
se Drukkerij, Spui, no. 72, 1820, in: Gogel (1820), blz. 27. Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 5, 
blz. 17 lk. Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 885 lk. 

200.  Wet van 7 juli 1867, Stb. 84. Kamerstukken II 1870-1871, 54, nr. 3, blz. 740 rk. Kamerstukken II 
1870-1871, 55, nrs. 1-3, blz. 751 lk. 

201.  Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 919 lk. 
202.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2542 lk. 
203.  Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 3, blz. 9 lk. 
204.  Kamerstukken II 1915-1916, nr. 204, nr. 7, § 8, blz. 55 e.v. 
205.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2542-2543. 
206.  Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 3, blz. 9 lk. 
207.  Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 rk. 
208.  Kamerstukken II 1932-1933, 142, nr. 7, § 1, blz. 11. 
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stoffenpositie weer verbetert, wordt de dichtheid van het bier weer verhoogd, hetgeen 
tot een technische verlaging van de accijns in omgekeerde zin leidt209. In 1947 is de 
dichtheid van het bier weer op vooroorlogs peil, waarmee het bieraccijnstarief verder 
wordt verlaagd210. Het brouwerijbedrijfsleven anticipeert op deze maatregel met spe-
ciale toestemming van minister MANSHOLT van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie-
ning. Snelle verbetering van de kwaliteit van het bier is vooral van belang voor het 
herstel van de Nederlandse export van agrarische producten. De verlaging doet, naar 
verwacht wordt, het toegenomen verbruik van sterk alcoholische dranken afnemen, 
zodat van de vermindering van de bierprijs geen schadelijke gevolgen voor de volks-
gezondheid worden gevreesd211. De ongeveer 60 brouwerijen, die in het begin van de 
jaren 1950 waren overgebleven zetten gezamenlijk een reclamecampagne op met de 
slogan: ‘Het bier is weer best’. De burger beantwoordt de slogan met: ‘en zo duur als 
de pest’. De campagne leidt niet tot een toename van het aantal brouwerijen, maar 
wel van het hoofdelijk verbruik, van 10 liter (1949) naar 90 liter (1970). 

De BENELUX-accijnsunificatie brengt bescherming van de talrijke kleine en middel-
grote brouwerijen tegenover het grootbedrijf met een progressief trapjestarief212, later 
vervangen door de grens van 200.000 hectoliter bier, de resultante van een pragma-
tische benadering aan de hand van de productie van de Nederlandse brouwerijen, 
liggend tussen de kleine en middelgrote brouwerijen, en zodanig vastgesteld dat 
slechts wanneer een brouwerij bewust kiest voor een aanzienlijke uitbreiding of in-
krimping van de brouwcapaciteit, overschrijding van de grens zal plaatsvinden213. De 
geünificeerde bieraccijns, een progressieve accijns van binnenlands vervaardigd bier 
en een forfaitaire accijns van ingevoerd bier, is niet in overeenstemming met het fis-
caal discriminatieverbod van het EEG-verdrag214. In het BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB-arrest 
(1976) heeft het HvJ EG met betrekking tot de accijnsheffing van bier in Duitsland 
beslist, ‘dat, wanneer een Lid-Staat heeft gekozen voor een progressieve belasting op 
binnenlands bier op basis van de door iedere brouwerij jaarlijks geproduceerde hoe-
veelheid, artikel 95, eerste alinea, slechts ten volle wordt nageleefd indien op buiten-
lands bier een zelfde of lager belastingtarief wordt toegepast, dat eveneens op grond 
van de door elke brouwerij jaarlijks geproduceerde hoeveelheid bier wordt vastge-

 
209.  Koninklijk Besluit van 14 november 1945, Stb. F 263. 
210.  Wet van 18 december 1947, Stb. H 436. 
211.  Handelingen II 1947-1948, 5 november 1947, blz. 192 rk. Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, 

blz. 3-5. 
212.  Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 5, blz. 17 rk. Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 rk. 

Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 3-7. Op 1 januari 1975 is het tarief van de accijns voor 
hier te lande gebrouwen bier onderscheiden naar het aantal hectolitergraden wort van het brouw-
sel. Er zijn dan vier tarieven. De drie tariefgrenzen zijn 10.000 onderscheidenlijk 50.000 en 
1.250.000 hectolitergraden. De tarieven zijn ƒ 3,76 onderscheidenlijk ƒ 4,06, ƒ 4,45 en ƒ 4,76 per 
hectolitergraad. Ingaande 1982 worden deze tarieven verhoogd tot ƒ 7,52 onderscheidenlijk ƒ 8,12, 
ƒ 8,90 en ƒ 9,52. Ingaande 1984 zijn de tarieven verhoogd tot ƒ 8,12 onderscheidenlijk ƒ 8,76, ƒ 9,61 
en ƒ 10,28. Met ingang van 1 maart 1985 wordt het tarief tot 800.000 hectolitergraden ƒ 9,19 en 
daarboven ƒ 10,28. Kamerstukken II 1976-1977, 14 477, nr. 3, blz. 10. Kamerstukken II 1989-1990, 
21 368, nr. 7, blz. 49. 

213.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 15-16. 
214.  Artikel 95 EEG-Verdrag. Artikel 90 EG. 
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steld’215. Daarom nodigt de EC de BENELUX-regeringen uit om het gemeenschappelijke 
accijnsregime aan te passen. Bij het Derde Protocol wordt de geünificeerde bieraccijns 
in overeenstemming gebracht met het Europees recht. De situatie in Nederland aan de 
vooravond van het BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB-arrest is, dat van hier te lande vervaardigd 
bier bieraccijns wordt geheven volgens een progressief tariefstelsel dat grote brouwe-
rijen zwaarder belast dan kleine. Het tariefstelsel bestaat uit vier schijven uitgedrukt 
in productiehoeveelheden per jaar. Voor de kleinste brouwerijen met een jaarproduc-
tie binnen de eerste schijf geldt het laagste tarief. Ook de grotere brouwerijen worden 
– voor de eerste gedeelten van hun productie in elk jaar – tot het maximum van de 
eerste schijf belast volgens het laagste tarief en vervolgens naar een hoger tarief. De 
grootste brouwerijen met een jaarproductie die tot in de vierde schijf reikt, worden 
voor een deel van hun productie naar het hoogste tarief belast. De gemiddelde ac-
cijnsdruk over de gehele jaarproductie is derhalve in die brouwerijen het grootst. Bij 
de invoer van bier geldt een forfaitair tarief dat is afgeleid van de accijns die gemid-
deld drukt op bier afkomstig uit een binnenlandse brouwerij met een jaarproductie 
van 300.000 hectoliter bier. De jaarproductie van de buitenlandse brouwerij heeft dus 
geen betekenis voor het accijnstarief bij invoer. Dit betekent dat bier afkomstig uit een 
buitenlandse brouwerij met een jaarproductie van minder dan 300.000 hectoliter bier 
zwaarder wordt belast dan bier afkomstig uit een binnenlandse brouwerij met een 
gelijke jaarproductie. Het is deze situatie die volgens het BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB-
arrest in strijd is met het fiscaal discriminatieverbod216. Ingevoerde goederen mogen 
immers niet zwaarder worden belast dan soortgelijke binnenlandse goederen. 

Vanaf 1993 vindt de heffing plaats op basis van het eindproduct bier. De maatstaf 
van heffing wordt gerelateerd aan de hoeveelheid bier en aan het extractgehalte van 
dat bier, uitgedrukt in percenten Plato, dat wil zeggen het aantal hectoliters of effectief 
alcoholvolumegehalte van het eindproduct, naar keuze van de lidstaten217. 

Enkele verhogingen van de bieraccijns hebben plaatsgehad in het kader van een 
pakket maatregelen tot verhoging van de indirecte belastingen, vanwege de stijging 
van het prijsindexcijfer waardoor de reële druk van de bieraccijns afneemt, de bij-
na-verdubbeling in tien jaar van de bierconsumptie, de handhaving van de pariteit 
met andere alcoholhoudende dranken, de ontwikkeling van de bieraccijnstarieven in 

 
215.  HvJ EG 22 juni 1976, nr. 127/75, Bobie Getränkevertrieb GmbH vs. Hauptzollamt Aachen-Nord, 

Jur. 1976, blz. 1079, r.o. 7 en 9. Artikel 2 lid 1, artikel 2a en artikel 3 Wet op de accijns van bier, 
Stb. 1963, 241. Artikel 95 EEG-Verdrag. Artikel 90 EG. Wet van 1 oktober 1980, Stb. 609. Kamer-
stukken II 1978-1979, nr. 3, blz. 8. Kamerstukken II 1984-1985, 18 361, nr. 6, blz. 2. Kamerstukken II 
1984-1985, 18 361. 

216.  Artikel 90 EG (voorheen: artikel 95 EEG-Verdrag). 
217.  Artikel 3 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 90 EG (artikel 95 EEG-Verdrag). 

Artikel 7 lid 3 Wa. Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Tariefrichtlijn alcoholhoudende 
dranken. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 17-18. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, 
nr. 7, blz. 14-16. Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 6. Mededelingen- en 
Verordeningenblad bedrijfsorganisatie, nr. 6 van 25 januari 1985. Kamerstukken II 1992-1993, 22 
873, nr. 3, blz. 17 en 22-23. Kamerstukken II 1992-1993, 22 873, nr. 6, blz. 38. 
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de andere lidstaten van de EG218 en de verfrissing van het belastingstelsel: verlaging 
van de frisdrankenaccijns en verhoging van de accijnzen van alcoholhoudende dran-
ken219. De verlaging waartoe de BENELUX-verplichtingen nopen, is in strijd geacht met 
‘de politiek van beperking van overbodige verteringen’220, omdat daarvan een toename 
van het bierverbruik het gevolg zou zijn221. 

3.4.4 Tabak 

‘Wie moet niet erkennen dat in bijna alle Nederlandsche steden het aantal tabakswin-
kels bij den dag vermeerdert, en zelfs ziet men kinderen van 8 en 9 jaren reeds hun ci-
gaartje rooken.’222 

 
MR. B.W.A.E. BARON SLOET TOT OLDHUIS,  

lid van de Tweede Kamer, 16 december 1856 
 

De tabaksaccijns is primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen223. Sedert 
tien jaar is nevengeschikt daaraan de volksgezondheidsratio: het ontmoedigen van het 
roken. De tabaksaccijns was 50 jaar lang voorwerp van voornemens tot unificatie (= 
harmonisatie) van de accijnzen in BENELUX-verband (1948-1998) en is vanaf de instel-
ling van de interne markt en de daarmee gepaard gaande accijnsharmonisatie in EG-
verband (1993) op basis van de Accijnsrichtlijn een communautaire accijns. 

Bij Koninklijk Besluit van 16 december 1813 blijft de wet van 18 december 1805, 
waarbij onder meer van buitenlandse tabak accijns wordt geheven ‘in hare volle 
kracht en geheel’224. Kort daarvoor is het door de Fransen achtergelaten ‘on-
Nederlandsche’ tabaksmonopolie bij Publicatie van 6 december 1813 voor altijd afge-
schaft om de vrije handel weer te activeren. De bedrijven van het tabaksmonopolie 
worden ontmanteld, geliquideerd en de voorraden tabak verkocht. Degenen die voor 
het bedrijf van het monopolie werkzaamheden verrichten zijn schadeloos gesteld. Ten 

 
218.  Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 5, blz. 18 lk. Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2542 

rk. Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 8 lk. Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 33-
34. Kamerstukken II 1968-1969, 10 088. Wet van 26 juni 1969, Stb. 281. Kamerstukken II 1969-
1970, 10 306. Wet van 18 december 1969, Stb. 552. Handelingen II 1969-1970, 19 november 1969, 
blz. 1056 rk. Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 5, blz. 4. Kamerstukken II 1981-1982, 17 188, 
nr. 3, blz. 4. Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 896 rk. Kamerstukken II 1983-1984, 
18 137, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 1983-1984, 18 137, nr. 4, blz. 2. Kamerstukken II 1983-1984, 
18 137, nr. 5, blz. 2-3. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 14. Wet van 24 december 1993, Stb. 
760. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 19.  

219.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 015, nr. 8. Handelingen II 2001-2002, 14 november 2001, blz. 23-
1681. Kamerstukken II 2001-2002, 28 015, nr. 122b. NRC Handelsblad 16 november 2001. 

220.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 5, blz. 5. 
221.  Handelingen II 1965-1966, 25 november 1965, blz. 628 rk. Kamerstukken II 1968-1969, 10 088, nr. 

4 en nr. 5. Handelingen II 1968-1969, 21 mei 1969, blz. 2909 lk.  
222.  Handelingen II 1856-1857, 16 december 1856, blz. 487. 
223.  Zo ook deze conclusie in: Cnossen (2005) , blz. 8. 
224.  Artikel 2 Besluit van 16 december 1813, no. 6, Stb. 1813, 12. 
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slotte krijgt commissaris-generaal van financiën ELIAS CANNEMAN (1813)225 de opdracht 
om te onderzoeken in hoeverre van tabak een nieuwe belasting kan worden gehe-
ven226. Monopolies verhouden zich niet met de Nederlandse handelstradities en opvat-
tingen over vrijheid van goederenverkeer. De nadruk, en soms wel de verbetenheid 
waarmee Kamerleden en bewindslieden in het politieke debat de opvatting verkondi-
gen dat de handel buiten iedere vorm van belastingheffing behoort te worden gehou-
den, de administratieve lasten die een belastingmaatregel meebrengen incluis, speelt 
bij de keuze van grondslagen voor accijnsheffing een allesbepalende rol. Veel goede-
ren van internationale handel, waaronder tabak, zijn met dit argument lange tijd bui-
ten iedere accijnsheffing gebleven, hoewel velen tabak, thee, koffie, cacao en suiker 
zeer geschikte belastinggrondslagen achten.  

Als grondslag voor accijnsheffing maakt tabak geen deel uit van het systhe-
ma-GOGEL van 12 juli 1805, evenmin van het tweede (1816) en het derde (1819) belas-
tingstelsel, ontworpen door APPELIUS, die tabak beschouwt: ‘Als object van weelde of 
van overtollige geneugten’. Het artikel van den tabak is, aldus APPELIUS ‘ongetwijfeld 
voor eene belasting geschikt’, maar er zijn grote handels- en landbouwbelangen227 die 
daaraan tot 1921 in de weg staan228. Hoewel de tabak met een goed systeem van toe-
zicht en accijnsrestitutie bij uitvoer een zeer geschikte belastinggrondslag kan zijn die 
de handel vrijwel ongemoeid laat, ziet APPELIUS, alle belangen afwegend, te veel nega-
tieve effecten voor de binnenlandse tabaksindustrie. Daarom bevat het vierde belas-
tingstelsel, dat wordt neergelegd in de Stelselwet 1821, de accijnzen van suiker, zout, 
wijn, bier, gedistilleerd, geslacht en gemaal. Tabak ontbreekt opnieuw in de reeks. 

Minister VAN BOSSE (1852) wil de tabaksaccijns niet invoeren vanwege de admini-
stratievelastendruk die deze teweegbrengt voor handel en nijverheid, maar ook omdat 
deze schade toebrengt aan de land- en tuinbouw: ‘Wat den tabak betreft, Mijne Hee-
ren, de belasting van dat artikel zal voor een groot deel van den vaderlandschen land-
bouw lastige gevolgen hebben. De tabaksteelt toch is in meer dan ééne provincie van 
ons vaderland een gewigtig deel van den landbouw, en een accijns op dat artikel zou 

 
225.  Thans: minister van Financiën. 
226.  Besluit van 6 december 1813, no. 5, Stb. 1813, 7. 
227.  ‘Vooreerst: welk een deel de tabakshandel in onze betrekkingen op Noord-Amerika beslaat; Ten 

Tweede: dat een zeer aanzienlijk gedeelte van den invoer tot exportatie geschikt is, en dat dus aan 
het weigeren van afschrijving niet kan worden gedacht;Ten derde: dat de tabak tevens is een object 
van binnenlandsche cultuur, welke alle aanmoediging verdient; Ten vierden: dat onze inlandsche 
snuifmolens, karotten-fabrieken en tabaks-kerverijen aan eene menigte menschen het onderhoud 
verschaffen, en dat het willekeurig Fransch bestuur van het belang van den tabakshandel zoo over-
tuigd was, dat hetzelve twee fabrieken tot schijnbare leniging van de te vreezen nadeelen in Hol-
land had gevestigd; Ten vijfden: dat het weigeren van afschrijving aan andere tabak, dan in de ori-
ginele emballage, de pas weder ontluikende fabrieken een onherstelbaar nadeel zou toebrengen, en 
onze active negotie in eene blooten transit- en commissie-handel zoude doen ontaarden; en Ten 
zesden: dat het geven van restitutie of premien aan de gefabrieceerde tabak bij het vrijlaten der 
binnenlandsche cultuur, onmogelijk moet worden geacht’. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 
6, blz. 568 lk. 

228.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 6, blz. 563-568 lk. Handelingen I 1863-
1864, 31 december 1863, blz. 1323. Handelingen II 1880-1881, 23 december 1880, blz. 1044 rk. 
Handelingen II 1880-1881, 22 maart 1881, blz. 1048-1049 lk. 
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den landbouw aan eene menigte formaliteiten onderwerpen, waarvan hij thans be-
vrijd is’229. Gestuit wordt op ‘bijna onoverkomelijke hinderpalen. De hier te lande aan-
gevoerde buitenlandsche tabak wordt voor een goed deel niet weder uitgevoerd dan 
na gesorteerd of verwerkt te zijn, en men zou dus, zoo er eene hooge belasting op den 
tabak geheven wierd, een belangrijken tak van handel en nijverheid zeer aanmerkelijk 
moeten belemmeren’230. 

In de aanloop naar de invoering van de tabaksaccijns bij de Tabakswet 1921 wordt 
de tabaksaccijns voorgesteld als alternatief voor de resterende af te schaffen accijnzen 
van eerste levensbehoeften (1856)231, omdat de tabaksaccijns in de buurlanden ook 
wordt geheven en hoge opbrengsten geeft232 en als alternatief voor de nimmer inge-
voerde effectenbelasting en rentebelasting, als ontwerpen voorlopers van de inkom-
stenbelasting 1892233. Minister BETZ (1863) acht het product tabak als belastinggrond-
slag ‘zeer aanbevelenswaardig’, maar ziet de uitvoering en handhaafbaarheid als hope-
loos, want ‘daaraan zijn zoo vele bezwaren verbonden, niet alleen uit een commerci-
eel, maar ook uit een industrieel en landbouwkundig oogpunt, dat ik, voor alsnog, 
huiverig ben dien accijns voor te dragen. In Engeland bij voorbeeld, waar men een 
hoogen accijns van den tabak heft, heeft men de cultuur van dat artikel geheel moeten 
verbieden. Dit zou hier te lande nog al een bezwaar zijn, omdat de cultuur van tabak 
bij ons niet onbelangrijk is’234. 

Minister VAN BOSSE (1869) stelt een consumptieve belasting op de tabak voor ter 
gedeeltelijke schadeloosstelling van het Rijk voor het afstaan der patentbelasting, aan 
de gemeenten. Bij de beraadslaging over de begroting 1870 toont de Tweede Kamer 
zich niet erg ingenomen met de ideeën van de minister en evenmin met de middelen 
waarmee hij het financieel evenwicht denkt te herstellen235. Minister VAN DER HEIM 
(1874) heeft het fiscale beleid dat hij denkt te gaan voeren al uitgestippeld en gepubli-
ceerd236 en stelt de vervanging voor van de accijnzen van zout, zeep en rundvlees door 
de tabaksaccijns. Deze vanzelfsprekend lijkende ruil stuit dadelijk op heftig verzet van 
de sector. De tegenstand van telers en handelaren is zo hevig dat VAN DER HEIM zijn 
wetsontwerp nog vóór de openbare behandeling intrekt237. Het Tweede-Kamerlid VAN 

DE LAAR schrijft hierover in het ontwerpjaar van de tabaksaccijns (1921): ‘Ook toen 
waren er Ministers, die op den loop gingen voor een ongunstig Voorloopig Verslag en 
dit was toen zoo ongunstig, dat het ontwerp werd ingetrokken’238. Minister GLEICHMAN 

 
229.  Handelingen II 1851-1852, 12 maart 1852, blz. 890 lk. 
230.  Kamerstukken II 1858-1859, XV, nr. 3, blz. 502 lk. 
231.  Handelingen II 1856-1857, 16 december 1856, blz. 487. 
232.  Kamerstukken II 1858-1859, XV, nr. 3, blz. 502 lk. 
233.  Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 5, blz. 16 lk. Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 rk. 

Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 7, blz. 46 lk. Handelingen II 1879-1880, 13 december 1879, 
blz. 568 rk. 

234.  Handelingen I 1863-1864, 31 december 1863, blz. 1323. 
235.  Handelingen II 1869-1870, blz. 321 e.v., beraadslagingen bij hoofdstuk I. 
236.  H.J. van der Heim, Aanteekeningen op de staatsbegrooting voor 1872 en de financiëele regeerings-

voorstellen, ’s-Gravenhage 1871. 
237.  Kamerstukken II 1875-1876, 100, blz. 23.  
238.  Handelingen II 1920-1921, 10 maart 1921, blz. 1769 lk. 
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(1878) betwijfelt ernstig of enig minister na hem de tabaksaccijns ooit zal invoeren239, 
zulks ondanks de vurige standpunten van het Haagse Tweede-Kamerlid WINTGENS, dat 
voor de indirecte belastingen en in het bijzonder voor de tabaksaccijns grootste toe-
komstperspectieven ziet weggelegd240. 

Nadien dienen de ministers GROBBÉE (1883) en DE MEESTER (1906)241 nog ontwerpen 
in, die evenmin het Staatsblad halen. Tabak wordt in een nota van het Tweede-
Kamerlid VAN KOL aan de commissie van Rapporteurs over het aanboren van nieuwe 
belastingbronnen gekwalificeerd (1907) als een ‘schadelijk genotmiddel’242. Dit is de 
eerste vermelding in de Handelingen der Staten-Generaal waarbij tabak als schadelijk 
voor de gezondheid wordt geduid. Niettemin blijven sommigen volhouden dat tabak 
als een levensbehoefte te beschouwen valt. Van regeringszijde wordt dit laatste ken-
merk consequent tegengesproken243. Minister KOLKMAN (1910) laat zijn oog vallen op 
‘eene belasting op het verbruik van sigaren, sigaretten en tabak’. Hij bestudeert vele 
gangbare buitenlandse stelsels. Die blijken allemaal het bezwaar te hebben ‘van be-
hoefte aan scherp toezicht op den invoer, het oude bezwaar voor onze tabaksmarkt 
waarvan het voortbestaan voor een goed deel is te danken aan de vrijheid van bewe-
ging, die de fiscus den tabakshandel laat’. Vanwege de altijd maar weer veronderstelde 
bezwaren voor de tabakshandel is Nederland nog niet rijp voor de tabaksaccijns, gege-
ven de anno 1911 beschikbare heffingstechnieken. Daarom komt de bewindsman met 
het debietrecht van tabak ‘een recht op den verkoop aan den consument’, geheven van 
een ieder die tabaksproducten rechtstreeks aan verbruikers levert, een klein-
handelsbelasting op tabak. Het debietrecht bestaat ook onder de aanduiding ‘licence’ 
in Engeland, Ierland, de US en Frankrijk. Het wordt daar in verscheidene varianten 
toegepast, met name ook met het doel een betere bekendheid van de neringdoenden 
voor politietoezicht en toezicht op smokkelarij te realiseren. Ook deze variant bereikt 
het Staatsblad niet244. 

Voordat de tabaksaccijns op basis van het Grondslagenontwerp (1915) van minister 
TREUB in 1921 zijn uiteindelijke vorm krijgt, verstrijken ter voorbereiding eerst nog 
enkele jaren. De behandeling van het voorstel neemt vier jaar in beslag245. TREUB voor-
ziet zware discussies in de Tweede Kamer. Ondanks alle bezwaren die weer naar vo-
ren gebracht konden worden, mogen die bedenkingen het invoeren van de tabaksac-
cijns niet tegenhouden, want, zo vindt de minister: ‘De tabak, waaronder natuurlijk 

 
239.  Handelingen II 1877-1878, 22 mei 1878, blz. 840 rk. 
240.  Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 6, blz. 37. Handelingen II 1879-1880, 12 december 1879, 

blz. 560 lk. Handelingen II 1880-1881, 17 maart 1881, blz. 1002 rk. Handelingen II 1883-1884, 
18 juni 1884, blz. 1630 rk. 

241.  Kamerstukken II 1906-1907, 98, nr. 3, blz. 14-15. 
242.  Kamerstukken II 1906-1907, 98, nr. 7, blz. 85 lk. 
243.  Kamerstukken II 1912-1913, 39, nr. 1, blz. 1 lk. 
244.  Kamerstukken II 1910-1911, 217, nr. 3, blz. 7-11. Kamerstukken II 1912-1913, 39, nr. 1, blz. 1-6. 

Kamerstukken II 1917-1918, 83, nr. 1, blz. 2. Handelingen II 1924-1925, 4 november 1924, 
blz. 397 rk. 

245.  Kamerstukken II 1917, 83, nr. 1, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1917-1918, 83, nr. 1, blz. 1 lk. Kamer-
stukken II 1919-1920, 20, nr. 8, blz. 46 lk. Handelingen II 1920-1921, 10 maart 1921, blz. 1780- 
1782. Handelingen I 1920-1921, 3 mei 1921, blz. 877 lk. 
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sigaren, sigaretten en snuif zijn begrepen, is – een oogenblik afgezien van het belang 
van den tabakshandel – een bij uitnemendheid geschikt object voor een accijnshef-
fing’. Het is de best denkbare grondslag voor een accijns, zo schrijft de bewindsman: 
‘Op zich zelf genomen, is er misschien niet één verbruiksartikel dat zich daartoe even-
goed leent’246. Het voorstel wordt in 1921 in de Tweede Kamer met 42 stemmen voor 
en 32 tegen aangenomen, zo ook in de Eerste Kamer, met een overtuigender stem-
menverhouding, 22 stemmen voor en acht tegen247. 

De tabaksaccijns wordt vanaf 1922 geheven met de ratio dat de meeste buurlanden 
een tabaksaccijns hebben en vanwege de zeer noodzakelijke versterking van de mid-
delen voor de schatkist248; ‘een gedeelte van de benoodigde sommen behoort te wor-
den gevonden uit eene belasting op tabak’249. De invoerrechten op tabak worden ge-
handhaafd, ongetwijfeld ter bescherming van de binnenlandse tabaksnijverheid. Ta-
bak behoort niet tot de noodzakelijke levensbehoeften, maar is een algemeen gebruikt 
niet-onontbeerlijk genotmiddel, waarom het zich ‘bij uitstek leent tot object voor eene 
verbruiksbelasting250. Het is toch een algemeen bekend verschijnsel, dat in de laatste 
tientallen jaren, ten gevolge van de toenemende welvaart en de daarmede gepaard 
gaande verhooging van den levensstandaard, de uitgaven voor rookgenot belangrijk 
zijn gestegen, doordat de rookers hoogere eischen zijn gaan stellen. Sigaren en sigaret-
ten hebben thans burgerrecht gekregen in kringen, waar voorheen slechts pijptabak 
werd gebruikt’251. Als effect van de tabaksaccijns wordt een afname van 9% van de 
rookgewoonte verwacht252, maar niet beoogd: ‘(…) de belastingheffing, die geen drang 
tot verminderd gebruik beoogt’253. Het gaat in 1921 uitsluitend om de opbrengst: ‘De 
heffing van een tabaksaccijns wordt echter niet voorgesteld wegens bijbedoelingen 
van socialen en hygiënischen aard, maar om der wille van de opbrengst’254. Volgens 
HULST (1932) speelt er wel degelijk een nevendoel: ‘bescherming tegen het nicotine-
gevaar’255. 

De accijns wordt naar het Grondslagenontwerp vormgegeven bij de Tabakswet 
1921 met het banderollenstelsel. Tabaksproducten moeten bij de uitslag en de invoer 
op de verpakking ervan zijn voorzien van het voor het desbetreffende tabaksproduct 
voorgeschreven accijnszegel, de banderolle, ten bewijze dat de ter zake verschuldigde 
accijns is voldaan. Het banderollensysteem heeft door de jaren heen een zekere 
marktordening doen ontstaan welke niet alleen voor de detailhandel van belang is, 
maar ook grote voordelen heeft uit een oogpunt van volksgezondheid. De zogenoemde 
banderollenprijsbescherming maakt het stunten met de prijzen van tabaksproducten 

 
246.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, blz. 12 rk., § 6-7. Zo ook bijvoorbeeld: Kamerstukken II 

1977-1978, 14 835, nr. 6, blz. 23.  
247.  Wet van 6 mei 1921, Stb. 712 (Tabakswet). 
248.  Kamerstukken II 1917-1918, 83, nr. 1, blz. 1. 
249.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 9-10. 
250.  Kamerstukken II 1917-1918, 83, nr. 1, blz. 1-2. 
251.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 9 rk. 
252.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, blz. 13 rk., § 7. 
253.  Kamerstukken II 1917-1918, 83, nr. 1, blz. 2 lk. 
254.  Kamerstukken II 1919-1920, 20, nr. 8, blz. 46 rk.  
255.  Hulst (1932), blz. 92. 
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onmogelijk256, en uit een oogpunt van controle verdient het banderollensysteem voor 
rookwaren sterk de voorkeur boven andere systemen257. 

Belast wordt de tot verbruik bereide tabak, waaronder zijn te verstaan: sigaren, si-
garetten, rooktabak, pruimtabak en snuiftabak. Dientengevolge kan de handel in ruwe 
tabak nagenoeg geheel zijne vrijheid van beweging behouden. Geheven wordt van de 
producenten en van de importeurs en wordt eerst verschuldigd op het tijdstip waarop 
de tot verbruik bereide tabak uit de fabriek, uit entrepot of vanuit het buitenland in 
het vrije verkeer wordt gebracht258. Het banderollenstelsel heeft het mogelijk gemaakt 
een beoogd einde te maken aan de huisindustrie van tabaksproduct vanwege de slech-
te hygiënische toestanden259, waarmee tevens is tegemoetgekomen aan de 100 jaar 
lang geuite wensen en bezwaren van handel en nijverheid260. 

De tabaksaccijns wordt voldaan door middel van zegels die de fabrikant of impor-
teur tegen contante betaling of op krediet van de belastingadministratie betrekt en die 
op de verpakking van de aan de accijns onderworpen goederen moeten worden aan-
gebracht ‘zoodanig, dat het openen van de verpakking zonder schending van het zegel 
niet mogelijk is zonder merkbare sporen achter te laten.’261. De maatstaf van heffing 
voor de tabaksaccijns is de kleinhandelsprijs met inbegrip van alle belastingen (zoals 
douanerechten en BTW) en de kosten van de verpakking262. 

De werkgelegenheid in de sector wordt incidenteel ondersteund met tijdelijke ta-
riefsdifferentiaties (1952263 en 1982264). Deze steun lijkt van het volksgezondheidsmo-

 
256.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 21-22. 
257.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 20. Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, 

blz. 1663 rk. Kamerstukken II 1965-1966, 8305, nr. 6, blz. 1-2. 
258.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 10-11. Handelingen II 1920-1921, 10 maart 1921, 

blz. 1779-1785. Handelingen I 1920-1921, 3 mei 1921, blz. 878. 
259.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, blz. 12 rk., § 7. 
260.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 9-10.  
261.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 10 lk. Kamerstukken II 1919-1920, 20, nr. 8, blz. 47 lk. 
262.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 10 rk. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 32. 
263.  Kamerstukken II 1947-1948, 839, nr. 3. Kamerstukken II 1948-1949, 839, nr. 5, blz. 3-4. Kamerstuk-

ken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 20. Kamerstukken II 1949-1950, 1713, nr. 3, blz. 2. Kamerstuk-
ken II 1949-1950, 1713, nr. 5, blz. 1-7. Kamerstukken II 1951-1952, 2512, nr. 3, blz. 2-3. Kamerstuk-
ken II 1951-1952, 2512, nr. 5. Handelingen II 1951-1952, 22 april 1952, blz. 2171-2172. In 1951 be-
draagt het binnenlandse verbruik van grote sigaren (vanaf 1952 belast met 14% accijns) 593 miljoen 
stuks tegenover 1015 miljoen stuks in 1959 en dat van cigarillos (vanaf 1952 belast met 20% ac-
cijns) 123 miljoen stuks in 1951 tegenover 244 miljoen stuks in 1959 of, per hoofd van de bevol-
king, 58 tegenover 89 respectievelijk 12 tegenover 22 stuks. De totale kleinhandelswaarde loopt 
van 1951 op van ƒ 144 miljoen tot ƒ 225 miljoen in 1959. Ook de export ontwikkelt zich gunstig en 
wel van 55 miljoen stuks met een waarde van ƒ 10 miljoen in 1951 naar 254 miljoen stuks met een 
waarde van ƒ 27 miljoen in 1959. Eind 1959 staan in deze bedrijven tegenover liquide middelen ten 
belope van ƒ 11,5 miljoen schulden op korte termijn ten bedrage van ƒ 59,5 miljoen. Wet van 8 mei 
1952, Stb. 249. Kamerstukken II 1953-1954, 3200 hoofdstuk X, nr. 12, blz. 14 rk. Kamerstukken II 
1953-1954, 3391, nr. 5, blz. 1. Kamerstukken II 1955-1956, 4267. Wet van 23 mei 1956, Stb. 256. 
Kamerstukken II 1958-1959, 5356, nr. 5, blz. 1. Kamerstukken II 1960-1961, 6101, nr. 13, blz. 1-16. 
Kamerstukken II 1963-1964, 7400 Algemene financiële beschouwingen, nr. 3, blz. 7. Kamerstuk-
ken II 1963-1964, 7400 Algemene financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 2-19.  
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tief niet veel heel te laten265. De Raad van State zet grote vraagtekens bij het voorstel 
door zich af te vragen of de verlaging wel past in een consequente benadering met 
betrekking tot het terugdringen van het tabaksgebruik. Alleen een dergelijke benade-
ring kan immers voorkomen, dat de bedoelingen van de wetgever ten gevolge van 
tegenstrijdige beslissingen geheel in rook opgaan266. Van een verlaging van de prijs 
voor de consument is echter geen sprake en dus staat de steun niet op gespannen voet 
met het tabaksontmoedigingsbeleid. Niettemin wordt het roken relatief steeds goed-
koper, maar de accijnsdruk toch als zeer hoog beleefd (1961)267. De prijs van een pakje 
sigaretten stijgt van 1960 tot 1986 met 232%, terwijl het prijsindexcijfer voor de ge-
zinsconsumptie in dezelfde periode met 275% stijgt, een relatieve prijsdaling van 
18%268. De relatieve groei in het verbruik van tabaksproducten is gelijk aan de groei-
voet van het volume van de consumptieve bestedingen van gezinnen269. 

Bij de technische herziening van de tabaksaccijns (1964) meent staatssecretaris 
VAN DEN BERGE in tegenstelling tot veel Tweede-Kamerleden dat van een volksgezond-
heidsratio bij de tabaksaccijns geen sprake kan zijn. Het komt hem ‘uit een algemeen 
beleidsoogpunt niet doelmatig voor om bij deze gelegenheid in verband met het long-
kankervraagstuk een aantal incidentele voorzieningen te treffen, welke toch vrij ver in 
het maatschappelijke leven zouden ingrijpen’. De bewindsman verwijst naar een lo-
pende studie over volksgezondheid en roken van sigaretten bij Sociale Zaken en 
Volksgezondheid270. Bij de tijdelijke verhoging van de tabaksaccijns (1964) speelt het 
volksgezondheidsmotief geen beslissende rol271. Het motief begint tijdens de algemene 
politieke en financiële beschouwingen een rol te spelen. Minister WITTEVEEN verklaart 
dat bij een verdere stijging van de tabaksaccijns het argument van de bescherming van 
de volksgezondheid van belang blijft272. De maatregel kan tot gevolg hebben dat de 
consumptie van tabaksproducten terugloopt. Deze bedoeling heeft de voorgenomen 
maatregel niet273. Volgens veel Tweede-Kamerleden staat voorop ‘dat de duidelijke 
sociaal-hygiënische motivering vereist is. Die motivering is ten aanzien van sigaretten 
zonneklaar. De dingen zijn ongezond. Iedere maatregel die kan helpen om het roken te 

 
264.  Kamerstukken II 1983-1984, nr. 5, blz. 2. Kamerstukken II 1983-1984, 18 139, nr. 4. Kamerstuk-

ken II 1983-1984, 18 139. Kamerstukken II 1983-1984, 18 449, nr. 3, blz. 4. Handelingen II 1955-
1956, 18 april 1956, blz. 1013-1014. Handelingen II 1960-1961, 16 november 1960, blz. 248 rk. 
Handelingen II 1963-1964, 5 november 1963, blz. 248 rk. 

265.  Kamerstukken II 1983-1984, nr. 4, blz. 1. Handelingen II 1983-1984, 20 september 1984, 
blz. 102-103. 

266.  Kamerstukken II 1984-1985, 18 749 B-C, blz. 1. 
267.  Kamerstukken II 1960-1961, 6461, nr. 3, blz. 3 lk. 
268.  Kamerstukken II 1986-1987, 18 749, nr. 9. Handelingen II 1986-1987, 23 juni 1987, blz. 90-4648 rk. 
269.  Kamerstukken II 1983-1984, 18 139, nr. 5, blz. 3. 
270.  Kamerstukken II 1963-1964, 7186, nr. 5, blz. 2 lk. Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, 

blz. 1654-1662. Kamerstukken II 1963-1964, 7456, nr. 1. Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 3, 
blz. 3 lk. Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 6, blz. 3-4. Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 7, 
blz. 5 lk. 

271.  Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 7, blz. 5 lk. Handelingen II 1968-1969, 10 oktober 1968, 
blz. 355. 

272.  Handelingen II 1968-1969, 10 oktober 1968, blz. 355. 
273.  Kamerstukken II 1968-1969, 9821, nr. 5, blz. 7.  



3.4 Hoofdstuk 3 / Rechtsgronden 

164 

verminderen, is welkom’274. Vanwege dit sociaal-hygiënisch motief zijn accijnzen een 
goed middel om middelen te genereren voor een krappe schatkist. ‘En accijns- en 
prijsverhogingen hebben in het verleden haar effect niet gemist. Waarom onder de 
huidige moeilijke omstandigheden dan niet allereerst naar dit middel grijpen?’275. 

Minister LUBBERS van EZ (1976) schrijft onomwonden dat roken schadelijk is voor 
de gezondheid. Minister DUISENBERG (1977) is van opvatting, dat rechtsgrond en tarief-
stelling van de tabaksaccijns moeten worden bezien in het licht van een verantwoorde 
verdeling van lasten. Het is een algemeen aanvaarde opvatting dat die verdeling niet 
alleen behoeft te worden bewerkstelligd door middel van draagkrachtbelastingen 
zoals de inkomstenbelasting. Algemene verbruiksbelastingen zoals de omzetbelasting, 
en speciale verbruiksbelastingen zoals de accijnzen, kunnen daartoe mede dienen. 
Over tabak als uitgelezen rechtsgrondslag van accijnsheffing zegt de bewindsman: ‘Tot 
de goederen welke in aanmerking komen voor de heffing van een accijns, kunnen 
zeker tabaksfabrikaten worden gerekend’. Waarom dat zo zeker is wordt niet uitge-
legd. Verder is de reden dat in het buitenland van tabak ook accijns wordt geheven: 
‘Ook in andere landen doet zich de situatie voor dat naast een algemene ver-
bruiksbelasting een bijzondere verbruiksbelasting op deze goederen wordt geheven’. 
De tariefstelling wordt in de eerste plaats bepaald door de benodigde middelen en de 
plaats van de accijns in het gehele belastingstelsel. En daarnaast: ‘Tevens kunnen 
daarmee wenselijke nevendoeleinden (beïnvloeding samenstelling van het beste-
dingspakket, e.d.) worden nagestreefd’. Als instrument om het roken te ontmoedigen: 
‘Op zich verzet de tabaksaccijns zich bij voorbeeld niet tegen een aanwending als 
instrument om het roken in het algemeen of van de meer schadelijke tabaksprodukten 
te beperken. Tegen een accijnsheffing welke varieert naar gelang van de schadelijke 
bestanddelen van de tabaksprodukten, staan derhalve geen principiële belemmerin-
gen in de weg’. Met betrekking tot de gevraagde studie van de aan een volksgezond-
heidregulerende accijns verbonden problemen deelt de minister mee, dat met voor-
rang maatregelen worden bestudeerd die op korte termijn te realiseren zouden zijn. In 
EG-verband is in het kader van de besprekingen betreffende de belasting op het ver-
bruik van tabaksproducten de mogelijkheid tot het instellen van een gedifferentieerd 
tarief bepleit. Een onderzoek naar de daaraan verbonden aspecten is door de EC in het 
vooruitzicht gesteld. De EC probeert daarmee te geraken tot communautaire criteria 
omtrent de mate van schadelijkheid en de vaststelling daarvan. 

De tabaksaccijns wordt aanvankelijk met matig effect instrumenteel gebruikt door 
met kunstmatige prijsverhogingen van rookwaren marktconform corrigerend op te 
treden276. Een voorstel om kerftabak (shag) uit te zonderen van een accijnsverhoging 
omdat shag in het bestedingspatroon van minderdraagkrachtigen een relatief belang-
rijker plaats inneemt dan in dat van de overige consumenten, zoals in kringen van het 

 
274.  Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1073 rk. 
275.  Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1073 en 1084-1088. Handelingen II 1971-1972, 

17 november 1971, blz. 1134 rk. Resolutie van de Raad van de Europese Gemeenschappen, PB 
28 april 1970, nr. C 50/1. Wet van 15 december 1971, Stb. 728. 

276.  Kamerstukken II 1975-1976, 14 100 Hoofdstuk XIII, nr. 6, blz. 42. 
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spijkerpakkenproletariaat277, wordt gepareerd met de volksgezondsheidsratio (1977): 
‘Met het oog op de volksgezondheid mag de kerftabak ten gevolge van een over-
heidsmaatregel niet in verhouding goedkoper worden’278. Minister DUISENBERG (1977) 
acht de tabaksaccijns een uitgelezen instrument om het roken te ontmoedigen: ‘Op 
zich verzet de tabaksaccijns zich bij voorbeeld niet tegen een aanwending als instru-
ment om het roken in het algemeen of van de meer schadelijke tabaksprodukten te 
beperken. Tegen een accijnsheffing welke varieert naargelang van de schadelijke be-
standdelen van de tabaksprodukten, staan derhalve geen principiële belemmeringen 
in de weg.’279. De minister staat niet onsympathiek tegenover het instellen van een 
differentiatie in de tabaksaccijns naar de schadelijke bestanddelen, maar wijst erop 
dat de BENELUX-accijnsunificatie eenzelfde tarief voor alle sigaretten vereist. 

Minister WIJERS van EZ (1996) vindt het idee om de accijns naargelang het nicotine-
gehalte te heffen op zichzelf logisch, maar Europeesrechtelijk nog niet mogelijk omdat 
de Accijnsrichtlijn, de Structuurrichtlijn tabaksproducten en de Tariefrichtlijn sigaret-
ten uitgaan van een percentage van de kleinhandelsprijzen en technisch niet omdat er 
geen standaard is voor de bepaling van het nicotinegehalte van kerftabak (shag)280. 
Volgens het Eerste-Kamerlid KRUISINGA (1988), in het dagelijks leven ook internist, 
staat de effectiviteit van de tabaksaccijns vast. ‘De accijns moet dan worden gebruikt 
ter bestrijding van de geweldige schade die tabaksgebruik in de volksgezondheid 
veroorzaakt. Het is echter ook bewezen dat de tabaksaccijns het verbruik terug-
dringt’281. 

Het belastingplan 1984 brengt een verhoging, gemotiveerd met het volksge-
zondheidsmotief: ‘De keuze van deze accijns is mede ingegeven uit een overweging 
van volksgezondheid, in die zin dat een eventueel uit de belastingverhoging voort-
vloeiende vermindering van het verbruik vanuit die optiek gunstig zou zijn’. Maar een 
substantiële invloed op het verbruik als gevolg van de verhoging wordt niet verwacht. 
De Tweede Kamer beziet dit argument met gemengde gevoelens282. Anno 1984 is het 
regeringsbeleid strak gericht op ontmoediging van het roken. Dat gebeurt door middel 
van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, waardoor de burger in staat wordt ge-
steld vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid zelfstandig te 
beslissen over het gebruik van tabak. Opvallend is de gereserveerde houding ten aan-
zien van de inzet van de tabaksaccijns: ‘Tegenover de belangen van de volksgezond-
heid die zijn gemoeid met de beperking van het roken en de bescherming van de 
niet-roker, staan de economische en fiscale belangen, die evenzeer in beschouwing 

 
277.  Shagrokende doctorandussen en aan de sociale academie geschoolde welzijnswerkers gekleed in 

spijkerpak en geitenwollen sokken, zich verplaatsend in lelijke eenden met gordijntjes. Kamerstuk-
ken II 1977-1978, 14 835, nr. 6, blz. 22. Handelingen II 1977-1978, 29 november 1977, blz. 215 rk. 

278.  Kamerstukken II 1977-1978, 14 835, nr. 12. Handelingen II 1977-1978, 29 november 1977, 
blz. 174 rk., 176 mk. en 215 rk. Kamerstukken II 1977-1978, 14 835, nr. 3, blz. 4-5. Kamerstukken II 
1977-1978, 14 835, nr. 6, blz. 23-24. Kamerstukken II 1976-1977, 14 360. Het Parool, 30 september 
1977. 

279.  Kamerstukken II 1977-1978, 14 835, nr. 6, blz. 23. 
280.  Kamerstukken II 1996-1997, 24 743, nr. 3, blz. 27. 
281.  Handelingen I 1987-1988, 29 maart 1988, blz. 20-769 lk. 
282.  Kamerstukken II 1983-1984, 18 139, nr. 3, blz. 5, nr. 4, en nr. 5, blz. 3-4. 
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moeten worden genomen. Duizenden burgers verdienen hun dagelijks brood, of al-
thans een deel daarvan, door de produktie en de distributie van tabaksprodukten. (…) 
De Staat geniet aanzienlijke revenuen uit de tabaksaccijns, waarmede vele nuttige en 
nodige zaken worden gefinancierd’283. Beide Kamers relativeren het fiscale belang, 
wijzend op de kosten die de roker op de samenleving afwentelt, en wensen dat het 
belang van de volksgezondheid voorop komt te staan. De maatschappelijke kosten van 
het roken bedragen 8% van het totale budget van de gezondheidszorg. Daarnaast zijn 
er de kosten van productieverlies en arbeidsongeschiktheid284. Er zijn anno 1984 zeer 
duidelijke signalen dat de sociale acceptatie van het roken vermindert285. Aan de ta-
baksaccijns wordt geen rol van betekenis in het ontmoedigingsbeleid toebedeeld286, 
hoewel (1) in de Nota 2000 melding wordt gemaakt van een krachtig antirookbeleid, 
na 1986 te starten, met als doelstelling halvering van het aantal rokers in 2000, 
(2) volgens de Interdepartementale Commissie Beperking Tabaksgebruik (ICBT)287 en 
de Raad van State288 meer is te verwachten van met name een verhoging van de ta-
baksaccijns, en (3) de regering en veel Tweede-Kamerleden de volksgezondheidsas-
pecten zwaarder zijn gaan wegen dan de economische. De Commissie Structuur en 
financiering gezondheidszorg (Commissie-DEKKER) beveelt de inzet van de tabaksac-
cijns aan, waarbij de extra opbrengsten worden ingezet voor de door de rokers opge-
roepen extra maatschappelijke kosten, veelal extra kosten van de gezondheidszorg. 
Ook legt de Eerste Kamer die koppeling en legt staatssecretaris DEES van volksgezond-
heid (1988) uit dat voor de tabaksaccijns een sturende rol onder het volksge-
zondsheidsmotief is weggelegd: ‘Naast voorlichting en wetgeving zijn de accijnzen op 
tabaksprodukten een belangrijk beleidsinstrument in het kader van het ontmoedi-
gingsbeleid ten aanzien van het roken’ en geeft de EC in haar accijnsharmonisatie-
voorstellen voorrang aan het volksgezondheidsmotief289. 

Vanaf 1996 is volksgezondheid ondubbelzinnig een van de rechtsgronden van de 
tabaksaccijns. De tabaksaccijns blijft een nadrukkelijk ontmoedigingsinstrument, zo 
stelt minister BORST van VWS (1996) bij de behandeling van haar begroting: ‘Op het 
gebied van de ontmoediging van het tabaksgebruik kan de Tweede Kamer een kabi-
netsnota tegemoet zien ter aanscherping van de instrumenten reclamebeperking, 
preventie, rookverboden, accijns en aantal verkooppunten.’290. Roken onder jongeren 
neemt onrustbarend toe, aldus de bewindsvrouwe. Zij is van overtuigd, dat verhoging 
van de tabaksaccijns, gecombineerd met voorlichting en overreding, effect heeft op 

 
283.  Kamerstukken II 1984-1985, 18 749, nr. 3, blz. 7. Handelingen II 1986-1987, 23 juni 1987, blz. 90-

4648 rk. 
284.  Handelingen II 1986-1987, 23 juni 1987, blz. 90-4576 lk. Handelingen I 1987-1988, 8 maart 1988, 

blz. 17-552 mk. 
285.  Kamerstukken II 1984-1985, 18 749, nr. 3, blz. 7. 
286.  Kamerstukken II 1986-1987, 18 749, nr. 9. 
287.  De rapportage van de ICBT is als bijlage gevoegd bij de MvT. Kamerstukken II 1984-1985, 18 749, 

nr. 3, blz. 8. 
288.  Kamerstukken II 1984-1985, 18 749 B-C, blz. 1. 
289.  Handelingen I 1987-1988, 8 maart 1988, blz. 17-564 rk, en blz. 17-559 mk. Handelingen II 1986-

1987, 23 juni 1987, blz. 90-4568. 
290.  Kamerstukken II 1995-1996, 24 400 XVI, nr. 2, blz. 18. 
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het roken door jongeren. Kleine verpakkingen van sigaretten wil zij verbieden, want 
kleine pakjes sigaretten stimuleren juist de verkoop onder jongeren291. In de kabinets-
nota ‘Gezond en Wel’ wordt als hoogste prioriteit voor de preventie van ziekten een 
intensivering van het tabaksontmoedigingsbeleid aangekondigd. Daartoe worden 
diverse globale beleidsvoornemens geuit inzake meer preventie, beperking tabaksre-
clame, vermindering aanbod tabaksproducten, uitbreiding rookverboden, bevordering 
van het stoppen met roken en de hoogte en structuur van de tabaksaccijnzen292. Wat 
de tabaksaccijnzen betreft is het kabinet van mening dat inzet van het prijsinstrument 
een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verwezenlijken van de doelstelling van 
het tabaksontmoedigingsbeleid. Afstemming op de prijzen en de accijnstarieven in de 
lidstaten en in het bijzonder op die in de buurlanden is daarbij zonder meer noodzake-
lijk293. 

De tabaksaccijnzen worden met ingang van 1997 flink verhoogd294. Zodoende is een 
volwaardig pakket van beleidsvoornemens ter ontmoediging van het roken tot stand 
gekomen, aldus minister BORST

295. De verhogingen van de tabaksaccijns voor 1997 
staan uitdrukkelijk in het teken van de volksgezondheid: ‘De verhoging van de tabaks-
accijnzen is gericht op gedragsbeïnvloeding in het kader van de volksgezondheid; de 
opbrengsten van deze verhoging worden aangewend ter dekking van andere lasten-
verlichtende maatregelen’296. Het Jaaroverzicht Zorg meldt een reeks van concrete 
maatregelen in de preventieve zorg om het roken te ontmoedigen, waaronder de 
verhoging van de tabaksaccijns: ‘Daarnaast is besloten om de accijns op tabaksproduk-
ten te verhogen ten einde bestaande rokers te ontmoedigen en te bevorderen dat 
jongeren niet beginnen met roken.’297. Tegenover de verhoging van de tabaksaccijns 
staat een verlaging van het tarief van de IB in de eerste schijf met 0,1%. De opbreng-
sten uit de tabaksaccijns spelen geen rol bij de uitgaven in de sfeer van de volksge-
zondheid. Daarvoor is het uitgavenkader voor de zorg bepalend298. 

Het aannemen van de gewijzigde Tabakswet in 2002 betekent een forse stap in het 
beleid om van niet-roken de sociale norm te maken. De gewijzigde Tabakswet geeft 
een stevige impuls aan het tabaksontmoedigingsbeleid: het beschermen van de niet-
roker en aan het ontmoedigen van het tabaksgebruik onder jongeren. Deze wetgeving 
wordt ondersteund met een tabaksaccijnsverhoging van € 0,46 per 1 februari 2004 
ofwel met 14% (het prijseffect bedraagt € 0,55 inclusief BTW)299, waarmee gelijke tred 
wordt gehouden met de verwachte prijsontwikkelingen in de buurlanden300. Deze 

 
291.  Minister BORST van VWS in een interview op Radio 1, zaterdag 30 augustus 1997, 13.35 uur. 
292.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 126, nr. 2, blz. 23. 
293.  Kamerstukken II 1996-1997, 24 743, nr. 1, blz. 8. 
294.  Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 1, blz. 12. 
295.  Kamerstukken II 1996-1997, 24 743, nr. 2.  
296.  Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 1, blz. 12. 
297.  Kamerstukken II 1996-1997, 25 004, nr. 2, blz. 16 en 33-34. 
298.  Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 28, blz. 3. 
299.  De prijs van een pakje sigaretten van 25 stuks in de meest populaire prijsklasse bedraagt in 2002 

€ 3,80 Besloten is tot een verhoging van de accijns van met € 0,46 per pakje shag van 50 gram en 
per pakje sigaretten van 25 stuks. 

300.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 200, nr. 1, blz. 96. 
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verhoging betekent voor sigaretten een verhoging van 83% en voor rooktabak (shag) 
70% ten opzichte van het tabaksaccijnstarief anno 1994. Een groot deel van de accijns-
wijzigingen in de loop der tijd is toe te schrijven aan aanpassingen van de accijns aan 
prijsstijgingen. Bij een prijsverhoging door de tabaksindustrie moet tegelijkertijd de 
accijns worden aangepast. Wijzigingen geïnitieerd door de overheid voor zowel siga-
retten als shag hebben plaatsgevonden in 1997, 1998 en 2001, deze laatste in verband 
met de BTW-verhoging naar aanleiding van de belastingherziening 2001. De prijs van 
het pakje shag van 50 gram bedraagt in Nederland per 1 februari 2004 circa € 4,35. De 
bijbehorende accijnsdruk bedraagt 47,8%301. Op basis van een prijselasticiteit van -0,43 
wordt van de voorgenomen prijsverhoging van 14% een daling van de consumptie van 
ongeveer vijf tot zes procent verwacht302. De accijnsverhoging heeft vooral effect op 
het rookgedrag van jongeren en lage inkomensgroepen. Ieder jaar beginnen ongeveer 
100.000 jongeren met roken. Studies van de Wereldbank (1999)303 en het Economisch 
Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (EIM, 2002)304 wijzen uit dat het aantal 
jongeren dat begint met roken daalt met ongeveer 9.000 als de prijs van een pakje 
sigaretten met 14% stijgt305. De verhoging zal ook leiden tot extra stoppers306. Hiermee 
is volgens de bewindslieden van VWS vanuit het oogpunt van volksgezondheid een 
belangrijke stap gezet. Een nog grotere accijnsverhoging zou anno 2003 voor met 
name shag aanleiding geven tot ongewenste grenseffecten307. In welke mate accijns-
verhoging bijdraagt aan het verminderen van het aantal rokers is niet te kwantifice-
ren, ook niet specifiek voor personen uit lage-inkomensgroepen. De invloed van 
prijsmaatregelen is immers niet te scheiden van de invloed van andere maatregelen 
ter vermindering van het tabaksgebruik zoals voorlichtingcampagnes, regelgeving en 
zelfregulering. Wel wordt in de onderzoeken geconcludeerd dat prijsveranderingen 
vooral van invloed zijn op jongeren aangezien die gevoeliger zijn voor prijsveran-
deringen. Met betrekking tot roken en drinken zijn bij de jeugd de prijsinelasticiteiten 
dubbel zo hoog als bij volwassenen. Vele jongeren onderschatten de effecten van 
roken en drinken op hun toekomstige gezondheid. Deze onderschatting is een recht-
vaardiging voor hoge accijnstarieven accijnsheffing ten aanzien van tabaksproducten 
en alcoholhoudende dranken308. De Wereldbank concludeert dat ook mensen met lage 
inkomens in het algemeen gevoeliger zijn voor prijsveranderingen dan mensen met 
hoge inkomens309. 

 
301.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 210, nr. 22, blz. 74. 
302.  Een prijsverhoging met een procent bewerkstelligt een daling van de consumptie met 0,43%. 
303.  Wereldbank, Curbing the epidemic; Governments and the economics of tobacco control, Washing-

ton. 1999. 
304.  Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Accijnsverhoging op tabaksproducten, 

Zoetermeer 2002. 
305.  Kamerstukken II 2003–2004, 22 894, nr. 20, blz. 24-25, en nr. 21, blz. 27. Kamerstukken II 2003-

2004, 29 210, nr. 3, blz. 29 en 73. 
306.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 200 XVI, nr. 52, blz. 2. Kamerstukken II 2003-2004, 29 300, nr. 3. 
307.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 200 XVI, nr. 27, blz. 44. 
308.  Zie ook: Cnossen (2005) , blz. 5 en 8. 
309.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 300, nr. 3, blz. 8. 
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De WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), het Kaderverdrag in-
zake tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het eerste 
mondiale verdrag op het terrein van de volksgezondheid, bepaalt dat het te voeren ta-
baksontmoedigingsbeleid onder meer dient te bestaan uit het treffen van financiële 
maatregelen, zoals door middel van accijnzen, om de vraag naar tabaksproducten te 
verminderen, het verplichten van tabaksfabrikanten en -importeurs om tabaksproduc-
ten te voorzien van informatie over het gevaar van roken en het vergaand aan banden 
leggen van reclame voor tabaksproducten. Het Kaderverdrag dankt zijn ontstaan aan 
het feit dat tabaksgebruik wereldwijd veruit de belangrijkste (vermijdbare) doodsoor-
zaak is310. 

3.4.5 Personenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen 

‘Onder de groene belastingen vallen dan ook, naast de belastingen op milieugrondslag 
(de belastingen op grondwater, op leidingwater, op afvalstoffen, op brandstoffen en de 
regulerende energiebelasting), de accijnzen van minerale oliën, de motorrijtuigenbelas-
ting (MRB), de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en de belasting op 
zware motorrijtuigen’311 

 
De bewindslieden van VROM, EZ, LNV en V&W, 

18 september 2001 
 

De bijzondere verbruiksbelasting op personenauto’s en motorrijwielen (BVB) en haar 
opvolger, de BPM, vormen een sequeel van het verhoogde BTW-tarief, dat tot aan de 
invoering van de Wet OB 1968 per 1 januari 1969 van toepassing was op specifieke 
luxegoederen312. Vervanging van de BVB door de BPM was noodzakelijk in verband 
met de instelling van de interne markt. De BPM biedt weliswaar een heffingssysteem 
zonder binnengrensformaliteiten, maar vormt tezamen met de andere nationale auto-
belastingen van de lidstaten (eenmalige belastingen op personenauto’s, bestelauto’s 
en motorrijwielen, periodieke motorrijtuigenbelastingen en tolvignetten) een bont 
labyrint van onsamenhangende autistische a-neutrale irritatiebelastingen, die inbreuk 
maken op het vrije verkeer van goederen, diensten en personen, en waarvan het be-
staan anno 2007 juist vanwege het kenmerkende binnengrensoverschrijdende gebruik 
van voertuigen de interne markt diep onwaardig is313. 

 
310.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 927, nr. 1. 
311.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 003, nr. 2. 
312.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 5, blz. 16-17. 
313.  Vgl. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. 

EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco 
Ltd, Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 22. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, Van de Water vs. Staatssecreta-
ris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 39. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland 
(productie van thermische energie), Jur. 2004, blz. I-4733, r.o. 36. HvJ EG 26 april 2007, nr. 
C-392/05,  (Georgios Alevizos) vs.  (Ypourgos Oikonomikon = 
ministerie van Financiën) (Richtlijn 83/183/EEG – artikel 6 – definitieve invoer in lidstaat van voer-
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De BVB is een samengaan van de BVP en de BVM. De BVP (geheven vanaf 1 januari 
1969) en de BVM (geheven vanaf 1 augustus 1982), zijn tot aan haar afschaffing per 
1 januari 1993 eenmalig geheven specifieke belastingen314 ter zake van het verbruik 
van goederen van luxueuze aard315: personenauto’s en motorfietsen316. Bij invoering 
van de Wet OB 1968 met zijn tweetariefsysteem zonder luxetarief zou de belasting-
druk op personenauto’s zonder nadere voorziening per 1 januari 1969 sterk worden 
verlaagd. Om dat te voorkomen leeft het verhoogde BTW-tarief vanaf 1969 voort in de 
BVP en vanaf 1 januari 1993 in de BPM, als eenmalig geheven bijzondere verbruiksbe-
lasting waarmee de belastingdruk op personenauto’s en motorfietsen wordt voortge-
zet317. Het belang van een onverminderde belastingdruk op personenauto’s weegt aan 
de vooravond van de invoering van de BVP (1968) zwaar. De bewindslieden achten 
een lastenverlichting voor personenauto’s van ƒ 3 miljard per jaar weinig voor de hand 
liggen. Het ongewijzigd laten van de bestaande belastingdruk op personenauto’s ver-
dient veruit de voorkeur. Een progressief BVP-tarief wordt niet overwogen, omdat dat 
de heffing zou compliceren318. In het zicht van de interne markt (1992) wordt de dis-
cussie over afschaffing of voorzetting opnieuw gevoerd. Afschaffing van de BVB zou de 
aanschaf van auto’s en motorfietsen een flink stuk goedkoper maken, en daardoor ook 
het rijden ermee, maar ook de handelsprijzen van voertuigen die al in de heffing van 
de BVB betrokken waren sterk doen kelderen. Bestaande prijsverhoudingen zouden 
worden doorbroken. De maatschappelijke kosten van het gemotoriseerd weggebruik 
zijn groot, zeker in een zo dichtbevolkt land als Nederland met zijn uitzonderlijk hoge 
autodichtheid. Het zou volgens de bewindslieden niet van een goede prioriteitenstel-
ling getuigen de verdeling van de belastingdruk te wijzigen ten faveure van het gemo-
toriseerde wegverkeer319. 

De ontstaansratio van de BVM is het vinden van dekking van het budgettaire verlies 
dat ontstaat door wijziging van het aanvankelijke voorstel tot verhoging en uitbrei-
ding van de frisdrankenaccijns naar vruchtensappen. Daarnaast is de rechtsgrond de 

 
tuig voor persoonlijk gebruik uit andere lidstaat – begrip ‘gewone verblijfplaats’), Jur. 2007, blz. 
I-3505, r.o. 38. 

314.  Kamerstukken II 1972, 12 001, nr. 6, blz. 7 lk. onderaan. Terra (1996), blz. 2. 
315.  Artikel 50 en artikel 50a Wet op de omzetbelasting 1968. Artikel 25 Uitvoeringsbesluit omzetbelas-

ting 1968. Deze artikelen zijn vervallen per 1 januari 1993. 
316.  Het gemotoriseerde vrachtverkeer en het professionele personenvervoer zijn vrijgelaten. De maat-

staf van heffing die onder meer aansluit bij de waarde van de auto’s en motoren, en de opbouw van 
het tarief getuigen daarvan (Kamerstukken II 1981, 17 047, nr. 2 blz. 6-7). Verder valt een reeks bij-
zondere voertuigen onder uitzonderingsregelingen, zoals politie, brandweer en ziekenauto’s, auto’s 
voor het vervoer van gevangenen, militaire voertuigen, auto’s voor invaliden en voor groepsvervoer 
van rolstoelgebruikers, lijkauto's, dierenambulances en geldtransportauto’s. Voor taxi’s geldt een 
teruggaafregeling. 

317.  De BVB heet in artikel 45 van het wetsontwerp te zijn ‘een aanvullende omzetbelasting onder de 
naam egalisatieheffing’. Die aanduiding blijkt tijdens de parlementaire behandeling nogal wat mis-
verstanden op te roepen. Daarom wordt de aanduiding veranderd in ‘bijzondere verbruiksbelas-
ting’. Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 3, blz. 39 lk. Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 10, 
blz. 22 lk. 

318.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 5, blz. 16 lk, en nr. 6, blz. 24-26. 
319.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 868, nr. 3. 
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pariteit met de belastingdruk op de personenauto. Voorop staat dat de motorfiets, 
ondanks zijn eigen karakter, voor menigeen dezelfde functie als de personenauto 
vervult. Een andere overeenkomst met de personenauto ligt in de aard en verschei-
denheid van de motieven die leiden tot aanschaf van een motorfiets of scooter, zoals 
ook blijkt uit de breed samengestelde afzet van motorfietsen in prijsklassen die uit-
eenlopen van duizenden tot tienduizend guldens. Met de overeenkomstige functie van 
personenauto’s en motorrijwielen wordt gedoeld op hetgeen bij deze objecten het 
meest in het oog springt: de functie van gemotoriseerd vervoermiddel. De belangrijk-
ste overweging bij het aanschaffen van een motorrijwiel ligt in het verkrijgen van de 
mogelijkheid van snel en gemakkelijk persoonlijk vervoer. Deze overheersende functie 
heeft ook de personenauto. Een met de personenauto vergelijkbare fiscale behande-
ling van motorrijwielen vanuit deze optiek dringt zich dus op. Om dezelfde redenen is 
voor motorrijwielen ook een gedifferentieerd tarief als dat voor personenauto’s op zijn 
plaats. Een belangrijke overweging is daarbij dat zowel de duurdere auto als de duur-
dere motorfiets een zeker luxekarakter niet kan worden ontzegd. Uitgangspunt is het 
accent te leggen op selectieve verhogingen, waarbij mede criteria worden ontleend 
aan de energiesituatie en aan het minder noodzakelijke karakter van de bestedingen. 
De goedkopere, veelal zuiniger auto’s worden minder in de verhoging betrokken dan 
de duurdere auto’s320. Evenals voor de BVP geldt dat ook andere dan budgettaire mo-
tieven aanwezig zijn om over te gaan tot invoering van de BVM. Daarnaast is het dek-
kingsplan 1982, waarvan deze differentiatie deel uitmaakt, gericht op het terugdrin-
gen van de groeiende werkloosheid321. De BVM komt in werking op 1 augustus 1982322. 

De BVB voldoet op 1 januari 1993 niet aan de vereisten van de interne markt van-
wege het belastbaar feit van de invoer en kan in de actuele vormgeving niet blijven 
voortbestaan323. Heffingen die aansluiten bij het begrip invoer zijn voor goederen die 
zich reeds binnen het EG-gebied bevinden, na 31 december 1992 absoluut verboden. 
Gegeven het Europese vereiste, dat een heffing als de BVB niet langer aanleiding mag 
geven tot grensformaliteiten enerzijds, en de wens anderzijds om ter wille van al 
degenen die met hun auto of motorfiets al in de BVB zijn betrokken zoveel mogelijk de 
gevestigde praktijk voort te zetten, heeft zich als enig bruikbaar alternatief aange-
diend de registratie van de auto of motor in Nederland in het door de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer (RDW) krachtens de Wegenverkeerswet beheerde register324. Hier-
door is het verband met de invoer verbroken. De registratie heeft ook het belastbare 
feit levering door de fabrikant vervangen; handhaving van het belastbare feit invoer 
met betrekking tot uit derde landen afkomstige motorrijtuigen kan eveneens achter-
wege blijven, omdat ook wat deze gebeurtenis betreft is aangesloten bij de registratie. 

 
320.  Kamerstukken II 1979-1980, 15 851, nr. 3, blz. 1. 
321.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 380, nr. 3, blz. 6, en nr. 5, blz. 2. 
322.  Wet van 30 juni 1982, Stb. 1982, 434. 
323.  Persbericht Ministerie van Financiën 15 juni 1992, nr. 97/137: ‘De afschaffing van de fiscale grenzen 

in de EG per 1 januari 1993, (...) (BVB) van personenauto's en motorrijwielen niet in de huidige 
vorm kan blijven voortbestaan.’. 

324.  Vgl. Kamerstukken II 1991-1992, 22 779, nr. 1, blz. 6-7. Kamerstukken II 1992-1993, 22 868, nr. 3. 
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Per 1 januari 1993 is de BVB losgemaakt uit de Wet OB 1968 en ondergebracht in 
een aparte wet: de Wet BPM. De heffingssystematiek van de BVB is gecontinueerd. De 
relatie van de fiscus met de belastingplichtigen blijft in beginsel beperkt tot een relatie 
met de producenten en importeurs, omdat deze de kentekens aanvragen. Deze aan-
vragers voldoen de BPM/BVB en brengen haar als element van de handelsprijs van het 
voertuig in rekening aan hun afnemers, de dealers, en de dealers berekenen de belas-
ting door aan de kopers325. Zodra een voertuig is geregistreerd en de BPM/BVB gehe-
ven, worden de lasten geacht te worden afgewenteld via de handelsprijs van het voer-
tuig op de uiteindelijke verbruikers326. De aanpassing van het belastbaar feit is slechts 
een technische omzetting van de BVB in de BPM met een vernieuwd belastbaar feit. 
Het verbruikskarakter van de heffing kan daardoor niet veranderd zijn, zelfs niet wan-
neer de BPM – volgens de MvT – wat losser zou staan van het motorrijtuig zelf, maar 
veeleer het toetreden tot het verkeer op de Nederlandse openbare weg treft327, zulks 
omdat een soortgelijke ratio ook al aan de BVB ten grondslag lag. De voorwaarde van 
registratie sluit ook volgens A-G STIX-HACKL (2004) niet a priori uit dat een 
registratiebelasting ook een verbruiksbelasting kan zijn328. Het HvJ EG rangschikt de 
eenmalige autobelastingen, zoals de BPM, in zijn -arrest (2007) onder de 
verbruiksbelastingen329. Het systeem van registratie en kentekenbewijzen is slechts 
aan de belastingheffing dienstbaar gemaakt, hetgeen haar het karakter van 
verbruiksbelasting niet ontneemt330. De BPM is evenals de BVB naar het materiële 
accijnsbegrip een accijns. Voor een registratiebelasting is immers de tenaamstelling of 
registratie van het voertuig het enige aanknopingspunt331. Zoals gezegd, is het 
verbruikskarakter en het gebruik van de weg het aanknopingspunt en de registratie 
een middel om te voldoen aan de vereisten van de interne markt. Ter vergelijking: het 
belastbaar feit van de BPM is hetzij de registratie van een personenauto, motorrijwiel 

 
325.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 868, nr. 7. 
326.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 380, nr. 5, blz. 4. 
327.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 868 nr. 3 en nr. 7. 
328.  Conclusie A-G Stix-Hackl van 4 maart 2004 voor HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-365/02, Marie Lindfors 

vs. Finse fiscale autoriteit (onderworpenheid aan autoverolaki (Finse motorrijtuigenbelasting) bij 
overbrenging van verblijfplaats naar Finland), PB C 323 van 21 december 2002, Jur. 2004, 
blz. I-7183, r.o. 56. 

329.  HvJ EG 26 april 2007, nr. C-392/05,  (Georgios Alevizos) vs.  
(Ypourgos Oikonomikon = ministerie van Financiën) (Richtlijn 83/183/EEG – artikel 6 – definitieve 
invoer in lidstaat van voertuig voor persoonlijk gebruik uit andere lidstaat – begrip ‘gewone ver-
blijfplaats’), Jur. 2007, blz. I-3505, r.o. 81. 

330.  Vgl. Kamerstukken II 1972, 12 001, nr. 6, blz. 3 lk. 
331.  Vgl. HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fa-

zenda Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 4: 
‘De Portugese motorrijtuigenbelasting is een eenmalige belasting, die wordt betaald wanneer een 
voertuig voor het eerst op de Portugese markt wordt gebracht, dus bij de eerste registratie ervan in 
Portugal. Artikel 1, lid 1, van wetsbesluit nr. 40/93 luidt: ‘De motorrijtuigenbelasting is een binnen-
landse belasting die wordt geheven op personenauto's daaronder begrepen voertuigen voor ge-
mengd gebruik, renwagens en andere voertuigen die voornamelijk bestemd zijn voor het vervoer 
van personen, met uitzondering van kampeerauto's die als nieuw of gebruikt voertuig zijn inge-
voerd of toegelaten, met inbegrip van voertuigen die in Portugal zijn geassembleerd of gefabri-
ceerd, en die bestemd zijn om te worden geregistreerd.’ ’. 
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hetzij de registratie van een personenauto, motorrijwiel of bestelauto in het krachtens 
de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens, hetzij de 
aanvang van het gebruik als personenauto, motorrijwiel of bestelauto in Nederland 
van de weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994332. Overigens is bij de invoering 
van de BPM vanwege het verbruikskarakter van deze belasting een teruggaafregeling 
voor uit te voeren gebruikte voertuigen voorgesteld (1992)333: ‘Uit theoretisch oogpunt 
past een teruggaafregeling bij uitvoer van gebruikte motorrijtuigen in de belasting van 
personenauto’s. Gegeven het feit dat de grondslag van de heffing is de toetreding van 
een motorrijtuig tot de Nederlandse weg, past het de restantbelasting die op het des-
betreffende motorrijtuig rust, terug te geven indien dit een bestemming krijgt in het 
buitenland’. De teruggaafregeling voor voertuigen die duurzaam worden overgebracht 
naar een andere lidstaat van de Gemeenschap of een lidstaat van de EER is van kracht 
vanaf 1 februari 2007334. 

De BVB en de BPM zijn primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen. In 
de eerste bestaansjaren is de BVB gericht op dekking van structurele lasten die voor de 
overheidsfinanciën uit de invoering van de BTW voortvloeien. De opbrengst van de 
BVB is een structureel noodzakelijk dekkingsmiddel. Daarnaast heeft de BVB, en dus 
ook de BPM, tot doel het autopark niet onaanvaardbaar snel te doen groeien, bevorde-
ring van zuinig rijden335 en bevordering van schone auto’s en motorrijwielen door 
stimulering van het gebruik van ongelode benzine en katalysatoren, hetwelk ver-
vroegd en boven verwachting effect sorteert336. De rechtsgrond is niet louter alleen 
budgettair, aldus staatssecretaris VAN AMELSVOORT (1981): ‘Zo zijn in het verleden de 
tarieven voor de MRB en de bijzondere verbruiksbelasting van personenauto’s mede 
om redenen van energieverbruik in progressieve zin gekoppeld aan het gewicht, res-
pectievelijk de prijs van auto’s. Het behalen van een geldelijke opbrengst is daarbij 
niet het enige oogmerk’337. 

De BPM is, zoals gezegd, een verbruiksbelasting van specifieke bestedingen aan 
luxueuze goederen, anno 2001 nog getypeerd als: ‘een species (…) van de omzetbelas-
ting, destijds een bijzondere verbruiksbelasting gericht op luxe goederen voor particu-

 
332.  Artikel 1 Wet BPM. 
333.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 868, nr. 3, blz. 34-35. 
334.  Artikel 14a Wet BPM. 
335.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 5, blz. 16 lk, en nr. 6, blz. 24 rk. Reugebrink (1978), blz. 109. 

Kamerstukken II 1978-1979, 15 340, nr. 4, blz. 3, en nr. 5, blz. 3. Kamerstukken II 1979-1980, 
15 851, blz. 2-7. 

336.  Wet van 26 maart 1986, Stb. 112. Besluit van 26 maart 1986, Stb. 113. Kamerstukken II 1985-1986, 
19 298. Kamerstukken II 1985-1986, 19 299. Kamerstukken II 1988-1989, nr. 20 910. V-N 
1988/3163, punt 32. V-N 1988/2006. V-N 1988/1935. Kamerstukken II 1988-1989, 20 968, nr. 3, 
blz. 2. Wet van 2 februari 1989 houdende tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu 
na 1988, Stb. 1989, 17. Kamerstukken II 1988-1989, 20 910, nr. 3. Kamerstukken II 1988-1989, 
20 968, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 1991-1992, 22 363, nr. 2. Wet van 18 december 1991, 
Stb. 1991, 715. Richtlijn 85/210/EEG van de Raad van 20 maart 1985 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake het loodgehalte van benzine, PB L 96, 
3 april 1985, blz. 25-29 (intussen vervallen). 

337.  Kamerstukken II 1981, 17 047, nr. 2 blz. 6. 
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lier gebruik’338. De voorganger van de BPM, de BVB, is een verbruiksbelasting waarvan 
de maatstaf van heffing evenredig is aan de prijs van de personenauto’s en motorrij-
wielen, maar geen algemene belasting, omdat zij slechts drukt op twee specifieke 
categorieën producten, te weten: personenauto’s en motorrijwielen. De BVB werd 
slechts één keer, op het tijdstip van de levering door de producent of de importeur, in 
de keten geheven en vervolgens integraal doorberekend in de volgende handelsscha-
kels, zonder dat opnieuw heffing plaatsvond, en is daarom ‘technisch meer te vergelij-
ken met een accijns dan met een omzetbelasting’339. Hoewel op historische gronden 
opgenomen in de Wet OB 1968, heeft de BVB steeds los gestaan van het BTW-stelsel. 
De BVB bedient zich alleen tot op zekere hoogte van het instrumentarium van de 
omzetbelasting. Diverse Tweede-Kamerleden willen van de staatssecretaris weten of 
de BVB niet in wezen een accijns is, en dus wellicht ten onrechte in de wetgeving van 
de algemene verbruiksbelasting is gevlochten. Zij vragen zich af of, indien de BVB 
inderdaad tot de accijnzen moet worden gerekend, invoering ervan mogelijk strijdig-
heid doet ontstaan met de afspraak binnen de EG om geen nieuwe accijnzen te creë-
ren. In verband hiermee willen zij weten in hoeverre heffing en tarieven van kostprijs-
verhogende belastingen binnen de EG door deze nieuwe Nederlandse vinding moge-
lijkerwijs verder uit elkaar groeien. De bewindslieden nemen het standpunt in dat 
EG-afspraken het invoeren van nieuwe accijnzen niet beletten340. Dit standpunt wordt 
door het HvJ EG bevestigd. De BVB is geen op de BTW gelijkende belasting op het 
goederen- en dienstenverkeer. De BVB is geen kwantitatieve invoerbeperking of een 
maatregel van gelijke aard341, omdat de BVB zonder onderscheid van toepassing is op 
de invoer en de binnenlandse productie van personenauto’s en motorrijwielen. De 
BVB is géén voortzetting van de oude omzetbelasting, geheven volgens het cu-
mulatieve cascadestelsel, hetgeen in strijd zou zijn met de BTW-richtlijn, die bepaalt, 
dat de lidstaten allerlei heffingen, waaronder accijnzen, mogen handhaven of invoe-
ren, voor zover die niet het karakter van omzetbelasting hebben342. Raadpleging van de 
EC blijft achterwege. De lidstaten zijn vrij tot het vaststellen van nieuwe belastingen 
met een karakter als waar het hier om gaat, aldus de bewindslieden343. In Frankrijk 
blijft ook het niet-aftrekbare verhoogde BTW-tarief van 20% voor personenauto’s 
voortbestaan, tot 1 augustus 1991. Het wordt niet relevant geacht dat deze BVB tech-
nisch gebruik maakt van wettelijke bepalingen van de omzetbelasting en de AWR en 
niet in een aparte accijnswet met de AWDA wordt geregeld. Hoewel met de BENELUX-
accijnsunificatie, zoals gezegd, wordt beoogd alle accijnzen in materiële zin te omvat-
ten344, is de BVP in 1970 niet opgenomen in het BENELUX-programma van de Overeen-
komst tot eenmaking van het BENELUX-accijnsgebied345. 

 
338.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 5, blz. 14. 
339.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 6, blz. 24 lk. 
340.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 380, nr. 4, blz. 3, en nr. 5, blz. 4. 
341.  Als bedoeld in artikel 28 EG. 
342.  Artikel 401 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn). 
343.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 6, blz. 24 rk. 
344.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 1. 
345.  Trb. 1970, 106. Zie voor het bijbehorende Protocol: Trb. 1977, 45. Goedgekeurd bij Wet van 

15 december 1971, Stb. 757. Kamerstukken II 1970-1971, 11 078 en 11 079. 
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De BPM/BVB is een accijns in materiële zin, een eenmalige heffing bij de bron, ge-
heven van de producent of importeur en niet verrekenbaar met verschuldigde BTW. 
Het heffingsobject is specifiek bepaald en wordt integraal onderdeel van de kostprijs 
van het motorrijtuig en integraal doorberekend in volgende handelsschakels, zonder 
dat opnieuw heffing plaatsvindt346. De BVB is geregeld in het hoofdstuk ‘overgangs- en 
slotbepalingen’ van de Wet OB 1968 en wel als slotbepaling, omdat het hier gaat om 
een heffing die juridisch-technisch los staat van de BTW en niet werkt als een gehele 
of gedeeltelijke vervanging daarvan. Daarom brengt de BVB de werking van het ge-
meenschappelijke BTW-stelsel niet in gevaar. Een omzetbelasting is een algemene 
verbruiksbelasting, terwijl de BPM/BVB daarentegen niet alleen in naam, maar ook 
naar karakter niet een algemene, maar een bijzondere verbruiksbelasting is. De BVB is 
een zelfstandige belasting, onafhankelijk van de BTW, en maakt telkens deel uit van de 
maatstaf van heffing voor de BTW. De BPM maakt géén deel uit van de maatstaf van 
heffing voor de omzetbelasting. Aldus bezit de BPM/BVB niet de karakteristieken van 
een omzetbelasting in de zin de Zesde richtlijn. Evenmin is de BPM/BVB strijdig met 
het fiscaal discriminatieverbod, omdat zij onder dezelfde voorwaarden op ingevoerde 
voertuigen en op voertuigen van nationale oorsprong wordt geheven. Hierdoor is geen 
sprake van discriminerende of beschermende werking347. De ten behoeve van de BPM 
met betrekking tot het gebruik van de openbare weg met een nog niet geregistreerde, 
uit het buitenland afkomstig motorrijtuig te verrichten formaliteiten, zijn geen forma-
liteiten die in acht moeten worden genomen in verband met het overschrijden van 
een grens348. De maatstaf van heffing is de catalogusprijs exclusief BTW van het voer-
tuig. 

Maakte de BVB gelijk alle accijnzen tezamen met de prijs van het product waarop 
de accijns drukt deel uit van de maatstaf van heffing voor de omzetbelasting, zo vormt 
de BPM daarop een uitzondering349. De BPM behoort niet tot de vergoeding waarover 
ter zake van de levering van een (nieuw) voertuig omzetbelasting wordt geheven, 
omdat de BPM voor de omzetbelasting is vormgegeven als een doorlopende post350. De 
belastingplichtige voor de BPM is degene op wiens naam het kenteken wordt of is 
gesteld. De belastingplichtige voor de BTW is degene die het voertuig levert en het 

 
346.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 3, blz. 39 rk. 
347.  HR 3 december 1997, nr. 32.676, V-N 1998/6.21, blz. 586. HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, 

Wisselink & Co BV en Abemij BV en Hart Nibbrig en Greeve BV en anderen vs. Staatssecretaris, Jur. 
1989, blz. 2671, BNB 1989/289. 

348.  HR 3 september 1997, nr. 32.565, V-N 1997/4131, BNB 1997/334, r.o. 3.6. 
349.  Wanneer BTW verschuldigd is, werd deze vóór 1993 berekend over de door de leverancier werke-

lijk verkregen prijs, inclusief BVB. De heffing van de BVB, die verschuldigd is ter zake van de leve-
ring door de producent dan wel ter zake van de invoer, verliep op overeenkomstige wijze als de 
heffing van de BTW. 

350.  Als bedoeld in artikel 79 aanhef onderdeel c en slotzin BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 
11 A lid 3 onderdeel c Zesde BTW-richtlijn). Bij een doorlopende post, een communautair begrip, 
gaat het om een door een belastingplichtige in naam en voor rekening van de klant betaald bedrag. 
Het gaat om een bedrag dat niet ter zake van de levering of de dienst in rekening is gebracht. Een 
doorlopende post wordt afzonderlijk op de factuur vermeld en maakt daardoor geen deel uit van de 
maatstaf van heffing voor de omzetbelasting. 
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kenteken aanvraagt. De omstandigheid dat degene die het kenteken aanvraagt een 
ander is dan degene op wiens naam uiteindelijk het kenteken wordt of is gesteld, en 
dat de aanvrager gehouden is de BPM te voldoen namens en voor rekening van degene 
op wiens naam het kenteken wordt gesteld351, maakt dat de BPM buiten de maatstaf 
van heffing van de omzetbelasting blijft, omdat de BPM wordt geheven ter zake van de 
registratie en niet ter zake van de levering van het voertuig352. Economisch maakt de 
BPM gewoon deel uit van de kostprijs van het voertuig. Voor gebruikte voertuigen ligt 
de relatie tussen de BPM en de BTW wat gecompliceerder. Omdat de BPM voor elke 
personenauto, elk motorrijwiel en elke bestelauto eenmalig wordt geheven bij de 
eerste registratie van het desbetreffende voertuig in het kentekenregister, is bij de 
wederverkoop van een gebruikt voertuig nog een deel van de BPM begrepen in de 
verkoopprijs. Het is niet de bedoeling over die rest-BPM alsnog omzetbelasting te 
heffen353. Daarom is geregeld dat bij levering van gebruikte voertuigen de maatstaf van 
heffing wordt verminderd met de ter zake van het voertuig geheven, nog resterende 
BPM354. 

Het buiten de maatstaf van BTW-heffing laten van de BPM ter zake van nieuwe 
voertuigen is in overeenstemming met het EG-verdrag en de BTW-richtlijn. Volgens 
het HvJ EG in het arrest-DE DANSKE BILIMPORTØRER II (2006) staat het een lidstaat vrij 
belasting te heffen op nieuwe motorvoertuigen (1) waarvan het belastbaar feit is de 
eerste registratie op het grondgebied van die lidstaat, (2) welke belasting verschuldigd 

 
351.  Artikel 5 en artikel 7 Wet BPM. 
352.  Volgens artikel 73 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 11 A lid 1 onderdeel a Zesde BTW-

richtlijn) is de maatstaf van heffing voor goederenleveringen in het binnenland alles wat de leve-
rancier als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de zijde van de koper. Artikel 78 en arti-
kel 79 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 11 A lid 2 en lid 3 Zesde BTW-richtlijn) sommen 
een aantal elementen op die wel respectievelijk niet in de maatstaf van heffing moeten worden op-
genomen. HvJ EG 27 maart 1990, nr. 126/88, Boots Company plc vs. Commissioners of Customs and 
Excise, Jur. 1990, blz. I-01235, r.o. 15. Volgens artikel 78 aanheft en onderdeel a BTW-richtlijn (tot 
1 januari 2007: artikel 11 A lid 2 onderdeel a Zesde BTW-richtlijn) moeten in de maatstaf van hef-
fing worden opgenomen belastingen, rechten en heffingen, met uitzondering van de BTW zelf. Der-
gelijke elementen moeten om in de maatstaf van heffing van de BTW te kunnen worden opgeno-
men rechtstreeks verband houden met deze levering. HvJ EG 23 november 1988, nr. 230/87, Natu-
rally Yours Cosmetics Ltd. vs. Commissioners of Customs and Excise (rechtstreeks verband tussen 
levering en in geld uitgedrukte en subjectieve waarde vertegenwoordigende tegenwaarde), Jur. 
1988, blz. 6365, r.o. 11-12. HvJ EG 2 juni 1994, nr. C-33/93, Empire Stores Ltd vs. Commissioners of 
Customs and Excise (maatstaf van heffing), Jur. 1994, blz. I-2329, r.o. 12. HvJ EG 3 juli 2001, nr. 
C-380/99, Bertelsmann A-G vs. Finanzamt Wiedenbrück (maatstaf van heffing), Jur. 2001, 
blz. I-5163, r.o. 17-18. 

353.  Artikel 8 lid 5 aanhef en onderdeel d Wet OB 1968. Artikel 10 Wet BPM. Artikel 4 lid 2 Uitvoerings-
besluit OB 1968. Voor gebruikte bestelauto's gelden ter zake van de heffing van de omzetbelasting 
voorts dezelfde regels als voor gebruikte personenauto's en gebruikte motorrijwielen wat betreft 
het vaststellen van het bedrag van de vermindering van de vergoeding wanneer voor het desbetref-
fende voertuig de BPM aan de verkoper geheel of gedeeltelijk is teruggegeven ingevolge artikel 15, 
15a, 15b of 16 Wet BPM. 

354.  Hierbij wordt niet gedoeld op voertuigen die worden geleverd met toepassing van de marge-
regeling, omdat dan slechts BTW wordt geheven over de marge van de wederverkoper, en dus niet 
over de nog resterende BPM. 



Rechtsgronden van bestaande accijnzen 3.4 

177 

is door de koper van het voertuig, en (3) welke belasting – wanneer die door de dealer 
wordt betaald op grond van een contractuele verplichting om het voertuig te leveren 
met een registratie op naam van de koper – overeenkomt met een bedrag dat deze 
dealer op naam en voor rekening van de koper voorschiet355. Deze belasting, waarvan 
het belastbare feit volgens het HvJ EG in het arrest-DE DANSKE BILIMPORTØRER I (2003) 
niet is die levering, maar de eerste registratie van het voertuig op het nationale grond-
gebied356, valt niet onder het begrip ‘belastingen, rechten en heffingen’ in de zin van de 
BTW-richtlijn357. Het gaat om een bedrag dat niet ter zake van de levering of de dienst 
in rekening is gebracht. De facturering van deze belasting aan de koper is in feite een 
terugbetaling van door de dealer in naam en voor rekening van die koper gemaakte 
kosten en niet een deel van de tegenprestatie voor het geleverde voertuig. De belas-
ting zelf loopt dan ook slechts als doorlopende post door de boekhouding van de dea-
ler358. De BPM is niet een bedrag is dat de dealer voor de levering van het voertuig in 
rekening brengt en blijft dus al op grond van de hoofdregel buiten de maatstaf van 
heffing359. Overigens laat de BTW-richtlijn geen ruimte de rest-BPM in de prijs van een 
gebruikt voertuig bij doorlevering buiten de BTW-heffing te laten. De Wet OB 1968 
verschaft die ruimte zoals gezegd wel, zodat daarop zo nodig een beroep kan worden 
gedaan360. 

3.4.6 Turf, steenkolen en andere brandstoffen 

‘De geachte spreker heeft verder gezegd: directe belastingen zijn voor meer gegoeden 
en accijnsen voor minder gegoeden, omdat die gemakkelijk gedragen worden. Maar er 
is verschil tusschen accijnsen en accijnsen. Er kunnen accijnsen zijn, die ook den minder 
gegoede al te zeer treffen, en dit is juist het geval met een accijns op de brandstoffen.’361 

 
G.J. BETZ, 

minister van Financiën, 15 december 1863 

 
355.  HvJ EG 1 juni 2006, nr. C-98/05, De Danske Bilimportører vs. Skatteministeriet II, www.cu-

ria.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 25-29. De Deense registratiebelasting vertoont een 
zeer grote gelijkenis met de Nederlandse BPM. 

356.  HvJ EG 17 juni 2003, nr. C-383/01, De Danske Bilimportører vs. Skatteministeriet I, Jur. 2003, 
blz. I-06065, r.o. 34. Zo ook: HvJ EG 16 juni 2005, nr. C-138/04, EC vs. Denemarken (niet levering, 
maar registratie als belastbaar feit), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 12. 

357.  Artikel 78 aanhef en onderdeel a BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 11 A lid 2 onderdeel a 
Zesde BTW-richtlijn). 

358.  HvJ EG 1 juni 2006, nr. C-98/05, De Danske Bilimportører vs. Skatteministeriet II, www.curia.eu-
ropa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 25. 

359.  Als bedoeld in artikel 37 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 11 A eerste lid onderdeel a Zesde 
BTW-richtlijn): ‘De maatstaf van heffing is (...) alles wat de leverancier of dienstverrichter voor deze 
handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de zijde van de koper, van de ont-
vanger of van een derde, met inbegrip van subsidies die rechtstreeks met de prijs van de handelin-
gen verband houden’. 

360.  Artikel 8 lid 5 aanhef en onderdeel d Wet OB 1968. Artikel 10 Wet BPM. Artikel 4 lid 2 Uitvoerings-
besluit OB 1968. 

361.  Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, blz. 404 rk. 
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Van de brandstoffenaccijnzen behoort alleen de turfaccijns in 1805 tot de acht accijn-
zen van het systhema-GOGEL, het eerste belastingstelsel. De rechtsgrond van de brand-
stoffenaccijnzen wortelt van oorsprong in de omstandigheid dat de prijzen van brand-
stoffen zo laag zijn, dat een matige last erop gerechtvaardigd is, temeer daar de steen-
kolenaccijns ten tijde van zijn invoering (1816) in de zuidelijke (thans Belgische) pro-
vincies heel gangbaar en geaccepteerd was. Verder is de accijns als bestanddeel van de 
prijs kleiner naarmate het aandeel transportkosten daarin groter is362. De turfaccijns 
wordt geheven van spon- of baggerturf, gestoken of gegraven turf en van zandkluiten 
of zandturf. Vrijgesteld zijn ‘de zoogenaamde plaggen of heischalen, mits niet dieper 
afgegraven of afgestoken wordende dan vier duimen van den bovengrond; dieper 
gestoken wordende, zullen dezelve in allen deele gelijk gesteld worden met den ge-
stoken turf’363. In het tweede belastingstelsel blijft de turfaccijns gehandhaafd op 
grond van ‘langdurige gewoonte en eene wezenlijke stijving voor ‘s Lands schatkist’364, 
een veronderstelde lage accijnsdruk en de algemene acceptatie365, ook in de zuidelijke 
provincies366. 

De steenkolenaccijns wordt geheven vanaf de inwerkintreding van het tweede be-
lastingstelsel op 1 juli 1816367 van ‘van alle de steenkolen, welke den Lande zullen 
worden ingevoerd, of uit de binnenlandsche koolgroeven gedolven, en van daar ter 
vertier weggehaald zullen worden’368. Voor brandhout en koolaarde bestaat een ver-
laagd tarief. Koolaarde wordt ‘door de minst gegoede volksklasse tot huisbrand gebe-
zigd’. Het verlaagde tarief compenseert de kosten van transport om de brandstoffen bij 
de gebruikers te krijgen369. De ratio van de steenkolenaccijns is in de eerste plaats de 
pariteit met de fors belaste turf. De tarieven worden vastgesteld naar de verbrandings-
waarde, ‘het Kalorieke‘370. De ‘nood der schatkist en het wenschelijke om daarin door 
gewone middelen te kunnen voorzien, worden erkend, en sommige leden meenen dan 
ook, dat een accijns op den turf en de steenkolen, gezamenlijk in eene gepaste ver-
houding en behoudens doelmatige wetsbepalingen, onder die gewone middelen kan 
opgenomen worden.’371. Wat de keuze uit brandstoffen betreft moet de accijnsheffing 

 
362.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. 
363.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 428-429. Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 43. 

Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. 
364.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. 
365.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 7, blz. 599 lk. 
366.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. 
367.  Artikel 26 van de Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14. Wet van 15 september 1816, 

Stb. 1816, 35. 
368.  Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 44. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 437 

en 601. 
369.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 124 lk. 
370.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. Gogel (1820), blz. 89 en 177-178. Kamerstuk-

ken II 1833-1834, VII C, nr. 4, blz. 229 lk. en 247 rk. Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, 
blz. 127 rk. Wet van 26 december 1833, Stb. 1833, 72 en 73. Kamerstukken II 1835-1836, V A, nr. 
11, blz. 168 lk. 

371.  Kamerstukken II 1833-1834, VII C, Tweede Afdeeling, blz. 230 lk. 
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neutraal zijn372. De steenkolenprijs bestaat voor de helft uit accijns373. Gelijk ook het 
geval is met andere accijnzen drukken de accijnzen op turf en steenkolen van buiten-
landse herkomst vanwege het oogmerk van thuismarktbescherming beduidend 
zwaarder dan op die binnenlands zijn voortgebracht374. 

De brandstoffenaccijnzen zijn in de Stelselwet 1821 niet opgenomen omdat deze 
buitensporig hoog en schadelijk voor het bedrijfsleven worden geacht; ‘vol last en 
ongemak voor de alleraanzienlijkste takken van nijverheid in fabrieken en trafieken; 
en de nijverheid zelve van het kolendelven en turfgraven wordt er door onderdrukt. 
Ook wordt daar geenszins evenredig in gedragen’, en voorts omdat anders ‘de armste 
werkman (...) voor zijn deel in den hoogen prijs zijner brandstof’ zoude hebben moe-
ten betalen375. Na een afwezigheid van zo’n dertien jaar keren zij in 1834 terug, als 
crisisbelastingen: ‘oorlogsbelasting, als eene belasting om in den nood der schatkist te 
voorzien’376, ter dekking van de forse tekorten, veroorzaakt door de defensielasten in 
verband met de spanningen met het afgescheiden België377. Turf als heffingsobject 
wordt ‘schoon uit verschillende gezigtspunten, echter vrij algemeen als beginsel aan-
genomen’378. 

De turfaccijns en de steenkolenaccijns kennen een gedifferentieerd tarief naar kwa-
liteit. Spon- of baggerturf uit hoog- en laagveen, slag- of mengturf uit hoog- en laag-
veen en steekturf, fijne schaalkolen, grove maatkolen, kolengruis en sintels worden 
naar verschillende tarieven belast. Naast het budgettaire motief moet de turfaccijns de 
turfwinning op bepaalde gronden ontmoedigen om te voorkomen dat ‘te eeniger tijd 
de uitgestrektheid der plassen die van de oppervlakte van den bebouwbaren grond 
zou kunnen te boven gaan’379. Het geheel moet in redelijke verhouding staan ten op-

 
372.  Kamerstukken II 1831-1832, XV, nr. 4, blz. 589 lk. Kamerstukken II 1831-1832, XV, nr. 7, blz. 594 lk. 

Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nrs. 1-7. Kamerstukken II 1831-1832, XV, nrs. 1-6. Gogel (1820), 
blz. 97, 178 en 313. 

373.  Gogel (1820), blz. 89 en 177-178. Handelingen II 1817-1818, 10 maart 1818, blz. 300 rk. 
374.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 428-429. Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, 

blz. 123 rk. Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 43. Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 5, 
blz. 563-564. Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 124 lk. 

375.  G.K. van Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, 
verzameld ten dienste der Staten-Generaal, Amsterdam 1864, zevende deel, blz. 129, aangehaald 
door minister BETZ in: Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, blz. 402 rk. Handelingen II 
1818-1819, 24 april 1819, blz. 338-341, alsmede door BOK in: Bok (1888), blz. 25-26. 

376.  Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, blz. 402 rk. Wetten van 26 december 1833, Stb. 72 
en 73. 

377.  Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 5, blz. 561 lk. Kamerstukken II 1831-1832, IV H, nr. 1, 
blz. 177 rk. Kamerstukken II 1831-1832, IV H, nr. 3, blz. 184-186. Kamerstukken II 1831-1832, XIV, 
nr. 6, blz. 572. Kamerstukken II 1831-1832, IV, blz. 177-214. Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 1-
7. Handelingen II 1831-1832, 28-30 mei 1832, blz. 302-345. Kamerstukken II 1832-1833, IV, nr. 4, 
blz. 196 en nr. 7, blz. 209. Kamerstukken II 1832-1833, IV, blz. 187-192, 196-204, 209-219, 226-233, 
236-239, 241-243. Handelingen II 1832-1833, 9 november 1832, blz. 203-204. Handelingen II 1832-
1833, 12 maart 1833, blz. 168-181. Kamerstukken II 1833-1834, VII C, nr. 2, blz. 226 rk. Handelin-
gen II 1854-1855, 7 juni 1855, blz. 820 lk. 

378.  Kamerstukken II 1833-1834, VII C, Vijfde Afdeeling, blz. 235 lk. 
379.  Kamerstukken II 1833-1834, VII C, Vijfde Afdeeling, blz. 234 rk. Handelingen II 1833-1834, 

21 december 1833, blz. 124 lk. 



3.4 Hoofdstuk 3 / Rechtsgronden 

180 

zichte van de bestaande lokale belastingdruk als gevolg van de stedelijke accijnshef-
fing380. De noodzaak ‘dringt, om, schoon de accijns op de brandstoffen bij de wet van 
den 12den Julij 1821 moge zijn verlaten, weder toevlugt tot dezelve te nemen als tot 
een zeer goed belastbaar voorwerp, ook voor het Rijk’381. Gekozen is voor extra belas-
tingheffing om uit handen te blijven van financiers die met kennis van de toestand van 
‘s Rijks financiën bij machte waren te hoge renten te bedingen382. Uiteindelijk wordt de 
herinvoering in 1833 gerechtvaardigd door hun gematigde tariefstelling in relatie met 
lage prijzen en het tijdelijke karakter van de heffing. ‘De Minister heeft ten slotte den 
wensch geuit, dat de accijnsen op de brandstoffen mogten worden aangenomen, be-
schouwende hij daardoor het stelsel van ‘s Rijks belastingen voltooid’383. 

Zowel de turf als de steenkolen worden tot de eerste levensbehoeften gerekend en 
vooral als drukkend op de mingegoeden beschouwd384. Het bedrijfsleven geniet met 
‘negen duizend vrijdommen’385 forfaitaire vrijstellingen van 90% tot 95% wegens het 
gebruik van brandstoffen in het productieproces386. Deze kenmerken en de zich snel 
opwaarts ontwikkelende druk doet de wetgever na een reeks vergeefse pogingen 
daartoe uiteindelijk in 1863 besluiten de turfaccijns en de steenkolenaccijns per 1865 
‘te doen verdwijnen uit de rij onzer belastingen’387, gefinancierd uit verhoging van de 
gedistilleerdaccijns388. 

Eerst per 1 april 1988 laat een nieuw stelsel van algemene belastingen op brand-
stoffen weer van zich spreken met het stelsel van brandstoffenbelastingen in de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm)389, een stroomlijning en vereenvoudiging 
van een aantal in de loop van de jaren zeventig en tachtig afzonderlijk geregelde 
brandstoffen- en andere milieuheffingen, die gaandeweg hun bestemmingskarakter 
verliezen390. De Wabm-belastingen worden opgezet als bestemmingsbelastingen met 
CO2-component op basis van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’, onder beheer van 

 
380.  Kamerstukken II 1832-1833, IV, nr. 4, blz. 196. 
381.  Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 124 lk. 
382.  Handelingen II 1833-1834, 19 december 1833, blz. 127 lk. Handelingen II 1833-1834, 21 december 

1833, blz. 124-128. Wet van 26 december 1833, Stb. 1833, 72 en 73. Kamerstukken II 1835-1836, V 
A, nr. 11, blz. 168 lk. Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, blz. 403. 

383.  Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 127 rk. 
384.  Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 5, blz. 563-564. Handelingen II 1818-1819, 24 april 1819, 

blz. 339 lk. Kamerstukken II 1831-1832, XV, nr. 4, blz. 588-589. 
385.  Op basis van Reglement omtrent den vrijdom van accijns op de brandstoffen, Wet van 12 augustus 

1857, Stb. 100.  
386.  Kamerstukken II 1856-1857, LVI, nr. 8, blz. 728-731. Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, 

blz. 403 rk. 
387.  Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, blz. 403 rk. 
388.  De derving voor de schatkist bedroeg ƒ 3 miljoen en werd gefinancierd uit verhoging van de gedis-

tilleerdaccijns. Wetten van 31 december 1863, Stb. 220 en 221. Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 
6, blz. 568 rk. Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, blz. 403 rk. 

389.  Hoofdstuk 6a van de Wet van 30 maart 1988, Stb. 1988, 133. Besluit van 30 maart 1988, 
Stb. 1988, 114. Handelingen II 1984-1985, 16 september 1985, UCV 107. Kamerstukken II 
1983-1984, 18 474, nrs. 1-2. Kamerstukken II 1984-1985, 18 474, nr. 6 en nr. 8. 

390.  Waaronder met name die van de Wlv. Wet van 26 november 1970, Stb. 580. 
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VROM391. Omdat de Tweede Kamer dikwijls de kritiek heeft dat brandstoffen een te 
eenzijdige en smalle grondslag vormen om het milieubeleid te financieren en de 
Wabm-belastingen gaandeweg392 veralgemeniseren393, worden de brandstoffenbelas-
tingen ingaande 1 juli 1992 op dringend advies van de Raad van State394 vooruitlopend 
op verdere maatregelen en grondslagverbreding vervangen door algemene verbruiks-
belastingen op brandstoffen395 en ondergebracht bij Financiën396. De opbrengsten van 

 
391.  Artikel 61z Wabm. Kamerstukken II 1978-1979, 15 658, nrs. 1-2. Kamerstukken II 1986-1987, 

19 752, nr. 3, blz. 6. Kamerstukken II 1986-1987, 19 752, nr. 7, blz. 3-43. Handelingen II 1986-1987, 
8 september 1987, blz. 99-5106 rk. Kamerstukken II 1986-1987, 19 707 nrs. 1-2. Kamerstukken II 
1989-1990, 21 406, nr. 3, blz. 4-7. Kamerstukken II 1989-1990, 21 406, nr. 5, blz. 10-16. 

392.  Kamerstukken II 1988-1989, 20 803, nrs. 1-2, blz. 101-102. Kamerstukken II 1988-1989, 20 973, nr. 
7, blz. 4. Kamerstukken II 1988-1989, 20 973, nr. 11. Kamerstukken II 1988-1989, 20 973, nr. 6, 
blz. 7. Kamerstukken II 1988-1989, 21 137, nrs. 1 en 2. Handelingen II 1988-1989, 15 maart 1989, 
blz. 61-5555-5563 lk. Handelingen II 1989-1990, 12 december 1989, blz. 21-716 rk. Kamerstuk-
ken II 1989-1990, 21 132, nr. 8, blz. 36. Kamerstukken II 1989-1990, 21 300 XI, nr. 29, blz. 37. Ka-
merstukken II 1989-1990, 21 398. Kamerstukken II 1989-1990, 21 406, nr. 3, blz. 1-5. Kamerstuk-
ken II 1989-1990, 21 406, nr. 4, blz. 4. Kamerstukken II 1989-1990, 21 406, nr. 4, blz. 5. Kamerstuk-
ken II 1989-1990, 21 406, nr. 5, blz. 2-12. Kamerstukken II 1989-1990, 21 406, nr. 5, blz. 6-7. Ka-
merstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 8, blz. 2-21. Kamerstukken II 1990-1991, 21 665, nr. 3, blz. 1-
2. Kamerstukken II 1990-1991, 21 858, nr. 1. Kamerstukken II 1990-1991, 21 846, nr. 4, blz. 2. Ka-
merstukken II 1990-1991, 21 665, nr. 5. Handelingen II 1990-1991, 11 oktober 1990, blz. 453-454. 
Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 19. Wet tijdelijke toeslag op de accijns van gelode 
lichte olie, Stb. 1989, 187. Wet van 18 januari 1990, Stb. 1990, 45. 

393.  Kamerstukken II 1986-1987, 19 752, nr. 7, blz. 18. Handelingen II 1986-1987, 8 september 1987, 
blz. 99-5081-99-5085 en 99-5106-5113. Handelingen II 1986-1987, 9 september 1987, blz. 100-
5166 mk. en 100-5167 rk. en 100-5191 lk. Handelingen II 1987-1988, 14 oktober 1987, blz. 9-
326 rk. en 9-327 mk. Handelingen I 1987-1988, 29 maart 1988, blz. 20-742 mk. en 20-746 mk. 
Handelingen II 1988-1989, 15 maart 1989, blz. 61-5563 lk. Kamerstukken II 1988-1989, 20 973, nr. 
3 en nr. 44. Kamerstukken II 1988-1989, 20 200 Hoofdstuk XI. Kamerstukken II 1988-1989, 20 968, 
nr. 5, blz. 6. Kamerstukken II 1988-1989, 20 973, nr. 7, blz. 5. Handelingen I 1989-1990, 16 januari 
1990, blz. 8-249-265. Kamerstukken II 1989-1990, 21 407, nr. 3, blz. 1 en 4. Kamerstukken II 1989-
1990, 21 407, nr. 5, blz. 18. Kamerstukken II 1989-1990, 21 407, nr. 5, § 1.3 en § 3.3. Handelingen I 
1990-1991, 19 februari 1991, blz. 15-332-346. Kamerstukken II 1988-1989, 21 120, nr. 1, blz. 13. 
Kamerstukken II 1990-1991, 21 137, nr. 67. Kamerstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 7, blz. 3. Ka-
merstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 8, blz. 6. Kamerstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 8, blz. 4. Ka-
merstukken I 1990-1991, 21 846, nr. 120b, blz. 1, 2 en 10. Kamerstukken I 1990-1991, 21 846, nr. 
120d, blz. 6. Wet tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie, Stb. 1989, 187. 

394.  Handelingen II 1989-1990, 19 december 1989, blz. 24-941 mk. Kamerstukken II 1989-1990, 21 137, 
nr. 34. Kamerstukken II 1989-1990, 21 407, nrs. 1-3. Kamerstukken II 1989-1990, 21 137, nr. 40 en 
nr. 95. Kamerstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 8. Handelingen II 1991-1992, 10 oktober 1991, 
blz. 482. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 10. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, A, 
blz. 5-6. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, B, blz. 3. Kamerstukken II 1991-1992, 22 300, hoofd-
stuk XI, nr. 2, blz. 310-311. 

395.  Wet van 24 juni 1992, Stb. 1992, 317. 
396.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 301, nr. 1. De bevoegdheid van de minister van VROM gaat bij de 

inwerkingtreding op 1 juli 1992 van de Wet verbruiksbelasting van brandstoffen, geheven naar een 
milieugrondslag, over op de minister van Financiën, behoudens voor zover het gaat om het opleg-
gen van aanslagen inzake bestemmingsheffingen op brandstof, die vóór 1 juli 1992 krachtens de 
Wabm verschuldigd worden. Op die heffingen is de Wabm, zoals deze op 30 juni 1992 luidt, van 
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deze als brandstoffenbelasting (BSB) aangeduide verbruiksbelastingen worden ‘als 
consequentie van de keuze voor een algemene belasting’ voortaan verantwoord aan 
de ontvangstenzijde van begroting van Financiën en gaan aldus deel uitmaken van de 
algemene middelen. Zij worden niet meer uitsluitend gezien als financieringsmiddel 
voor het milieubeleid397. Alle milieu-uitgaven worden nu voortaan bekostigd uit de 
algemene middelen398. Het bestemmingskarakter is losgelaten, waardoor weer sprake 
is van accijnzen van brandstoffen met in de grondslag ongelode lichte olie, gelode 
lichte olie, halfzware olie, gasolie, zware stookolie, LPG, kolen, aardgas en andere gas-
sen399. Restbrandstoffen (hoogovengas, cokesovengas en kolengas) die worden ge-
bruikt in de inrichting waarin zij zijn ontstaat hebben het nihiltarief om voortgaande 
energiebesparing in de relevante bedrijven te bevorderen400. 

De BSB is primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen. Daarnaast is er 
de doelstelling van duurzame ontwikkeling: het tegengaan van vervuiling en het be-
sparen in energieverbruik. Deze komt tot uiting in de gekozen heffingsobjecten401. Tot 
1 januari 2004 kent de BSB een verlaagd industrieel grootverbruikerstarief om concur-
rentieposities op wereldmarktniveau niet te verstoren402 en vanwege vestigingsplaats-
concurrentie omdat overheden bang zijn voor verplaatsingseffecten403. De EC zou daar-
tegen geen bezwaren hebben gekoesterd404. De vormgeving als inputbelasting die 
aangrijpt bij de eerste schakel in de productiekolom, de producent en importeur, zodat 

 
toepassing gebleven. Naheffingsaanslagen die het tijdvak 1 april 1988 tot en met 30 juni 1992 be-
treffen, moeten worden opgelegd door of namens het Hoofd van de afdeling Milieuheffingen en 
Schadevergoedingen van de Directie Intern Beleid van het Directoraat-Generaal Milieubeheer van 
het ministerie van VROM. Zie ook: HR 23 april 1997, nr. 31.794, LJN AA2123. Kamerstukken II 1986-
1987, 19 752, nr. 3. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 3 (omzetting in verbruiksbelastingen). 
E.P.J. Wasch e.a., Hoofdzaken milieuheffingen, blz. 91 e.v. en blz. 131, FED, Deventer 2000. Conclusie 
A-G VAN DEN BERGE voor HR 10 maart 1999, nr. 32.835, BNB 1999/229c, onderdeel 3. Wet van 24 juni 
1992, Stb. 1992, 317. Koninklijk Besluit van 24 juni 1992, Stb. 1992, 318. 

397.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 2-3. 
398.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 301, nr. 1. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 3 (omzetting in 

verbruiksbelastingen). Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 2-3. 
399.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 39. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 10, 

blz. 30. Kamerstukken II 1997-1998, 25 689, nr. 3, blz. 16-17. Kamerstukken II 1997-1998, 25 689, 
nr. 6, blz. 30. 

400.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 22. 
401.  Kamerstukken II 1986-1987, 19 752, nr. 3 (opname bestemmingsheffingen in de Wabm). Kamer-

stukken II 1991-1992, 22 405, nr. 3 (omzetting in verbruiksbelastingen). E.P.J. Wasch e.a., Hoofdza-
ken milieuheffingen, blz. 91 e.v. en blz. 131, FED, Deventer 2000. Conclusie A-G Van den Berge voor 
HR 10 maart 1999, nr. 32.835, BNB 1999/229c, onderdeel 3. Wet van 24 juni 1992, Stb. 1992, 317. 
Koninklijk Besluit van 24 juni 1992, Stb. 1992, 318. 

402.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 3, blz. 9-10. Wet van 24 juni 1992, Stb. 317. Kamerstuk-
ken II 1992-1993, 22 849, nr. 6, blz. 44. Kamerstukken II 1993-1994, 22 849, nr. 17. 

403.  Zie: Ruud de Mooij, Joeri Gorter en Richard Nahuis, In de slag om bedrijvigheid: theorie en praktijk 
van vestigingsplaatsconcurrentie, in: S. Brakman en J.H. Garretsen, Locatie en Concurrentie, Pread-
viezen Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Amsterdam, pp. 95-122, 2003, blz. 105. 

404.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 405, nr. 3, blz. 10. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 15. 
Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 10, blz. 11-13. Kamerstukken I 1991-1992, 22 405, nr. 
279b, blz. 8-9. 
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alle gebruik in Nederland wordt bestreken, blijft tot 2001 gehandhaafd405. Per 1 januari 
2001 wordt de BSB voor wat betreft de elektriciteitsproductie omgevormd tot een 
outputbelasting406. De BSB wordt dan niet langer geheven van brandstoffen die worden 
aangewend voor de elektriciteitsproductie. Deze omvorming vindt plaats omwille van 
(1) mogelijke onverenigbaarheid met de WTO/GATT-regels en het gemeenschapsrecht 
omdat geheven wordt bij invoer van elektriciteit dan wel restitutie plaatsvindt bij 
uitvoer407, (2) het convenant tussen de overheid en vier elektriciteitsproductiebedrij-
ven die samen over zeven conventionele kolencentrales beschikken dat door inzet van 
biomassa en deelname aan het Benchmark-convenant moet leiden tot reductie van 
jaarlijks zes Mton CO2-emissies bij de productie van elektriciteit in kolencentrales408, 
en (3) de liberalisering van de energiemarkten die toenemende internationale concur-
rentie met zich meebrengt, waardoor bij de elektriciteitsproducenten de dringende 
behoefte bestaat aan meer armslag in het aanbieden van hun product, waarmee in-
putbelastingen zich slecht verhouden zonder internationale harmonisatie409. 

In het najaar van 2003 wordt de Richtlijn energiebelastingen vastgesteld410. De ratio 
van de richtlijn ligt in verbetering van de internemarktwerking voor energieproducten 
en de verwezenlijking van de doelstellingen van het protocol van Kyoto, waarmee is 
tegemoetgekomen aan de wens van de lidstaten om verschillende soorten van belas-
tingheffing op energieproducten en elektriciteit in te voeren of te handhaven411. De 

 
405.  Ten opzichte van hoofdstuk 6a van de Wabm en de Wet verbruiksbelastingen van brandstoffen, 

geheven naar een milieugrondslag (Wet van 24 juni 1992, Stb. 1992, 317. Besluit van 24 juni 1992, 
Stb. 1992, 318) worden geen materiële wijzigingen aangebracht. Artikel 61i Wabm. 

406.  In lijn daarmee wordt de belasting op uranium-235 ook afgeschaft. 
407.  Kamerstukken I 1993-1994, 22 849, nr. 91f, blz. 13. 
408.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 603, nr. 2. 
409.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 11. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 3, 

blz. 15-16. Artikel 8 lid 2 onderdeel a Structuurrichtlijn minerale oliën. Artikel 13 lid 1 onderdeel b 
richtlijnvoorstel COM(97) 30 definitief, van 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. Mededeling van 
de Commissie over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten op 
maatregelen op het gebied van de directe belastingen op ondernemingen, 10 december 1998, nr. 
98/C 384/03, PB C 384. 

410.  De Richtlijn energiebelastingen staat onder en niet naast de Accijnsrichtlijn. Overweging 33 conside-
rans en artikelen 3, 10, 14, 20, 21, 22 en 27 Richtlijn energiebelastingen. De Richtlijn energiebelastin-
gen vervangt per 1 januari 2004 de per die datum vervallen Structuurrichtlijn minerale oliën en de Ta-
riefrichtlijn minerale oliën uit 1992. Met de Richtlijn energiebelastingen is de communautaire accijns-
heffing van minerale oliën verbreed naar alle energieproducten en elektriciteit. 

411.  Overwegingen 7 en 10 van de considerans van de Richtlijn energiebelastingen. Kamerstukken I 
1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 10. Kamerstukken II 1995-1996, 22 232, nr. 7. Handelin-
gen I 1995-1996, 24 250 en 24 344, nr. 40c, blz. 7. Handelingen I 1995-1996, 24 250 en 24 344, nr. 
40c, blz. 9. Kamerstukken II 1996-1997, 25 000 IXB, nr. 21. Kamerstukken II 1996-1997, 25 110, nr. 
16, blz. 12. Kamerstukken II 1996-1997, 25 479, nr. 12, blz. 35. Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-
07, nr. 178, blz. 3. Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-07, nr. 181, blz. 3. Kamerstukken II 1997-
1998, 25 600 (IXB), nr. 3, blz. 22. Kamerstukken II 1998-1999, 25 605, nr. 2, blz. 83. Kamerstukken II 
1999-2000, 26 603, nr. 4, nr. 13-14. Kamerstukken II 1999-2000, 26 603, nr. 4, nr. 13-14. Kamer-
stukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 3. Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 15. Ka-
merstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 6. Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 6. Ka-
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richtlijn is door de lidstaten geïmplementeerd per 1 januari 2004412. Nederland vol-
deed met zijn twee energiebelastingen, de BSB van energieproducten en de EB van 
(vrijwel dezelfde) energieproducten en elektriciteit, alsmede de op basis van de Wa 
geheven accijnzen van minerale oliën ten tijde van de vaststelling van de Richtlijn 
energiebelastingen al vrijwel geheel aan de nieuwe richtlijnvereisten413. Als gevolg van 
de implementatie van de Richtlijn energiebelastingen zijn per 1 januari 2004 alle 
grondslagen behalve kolen van de BSB naar de EB verhuisd en wordt de BSB nog 
slechts geheven van kolen. De benaming van de BSB is daarom vanaf 1 januari 2008 
gewijzigd in KB414. De EB en de BSB zijn vanaf 1 januari 2004 communautaire accijn-
zen, evenals de KB.  

3.4.7 Benzine 

‘In economischen zin is een accijns bedoeld.’415 
 

JHR. MR. D.J. DE GEER, 
minister van Financiën, 1931  

 
Alerte Tweede-Kamerleden voorzien in 1894 een nieuw, kolossaal belastinggebied, te 
weten dat van gemotoriseerde rijtuigen: ‘Rijtuigen met caoutchouc- of pneumatische 
banden zouden dan hooger dan andere belast kunnen worden. Ook zou eene bijzonde-
re regeling gemaakt kunnen worden voor rijtuigen, die niet getrokken worden door 
paarden, maar die bewogen worden door middel van stoom, electriciteit of petrole-
ummotoren. In Frankrijk beginnen zulke rijtuigen reeds in gebruik te komen en on-
langs heeft een wedloop tusschen zulke voertuigen tusschen Parijs en Bordeaux plaats 
gehad. Zoodra zij in den handel tegen niet te hoogen prijs verkrijgbaar zijn, zal ook 
voor ons land op een ruim debiet gerekend mogen worden, waardoor de opbrengst 
der heffing voor paarden, in niet geringen mate zal kunnen dalen’. Dit nieuwe belas-
tinggebied kan dan maar het best snel tot ontginning en exploitatie worden gebracht: 
‘Er schenen met het oog op de waarschijnlijke toekomst, termen om de belasting voor 
zulke rijtuigen reeds nu te regelen’416. Deze passage in de Handelingen der Staten-
Generaal is de eerste visionaire blik op de destijds toekomstige belastingheffing van 

 
merstukken II 1996-1997, 22 112, nr. 85, blz. 3. Kamerstukken II 1996-1997, 25 000 IXB, nr. 21. 
Kamerstukken II 2001-2001, 28 005, nr. 1, blz. 102. Kamerstukken II 2003-2004, 29 207, nr. 3, blz. 2. 

412.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 207. Wegens niet tijdige implementatie kreeg Frankrijk een 
inbreukprocedure van de EC aan zijn broekl en een veroordeling door het HvJ EG; zie: HvJ EG 
29 maart 2007, nr. C-388/06, EC vs. Frankrijk, PB C 261 van 28 oktober 2006.. 

413.  Het tarief voor verbruik boven de 10 miljoen m3 voldoet tot 1 januari 2004 niet aan het minimum 
voor niet-zakelijk verbruik uit de Richtlijn energiebelastingen. Tot 1 januari 2004 wordt geen EB 
geheven bij een verbruik boven 10 miljoen kWh per jaar. De Richtlijn energiebelastingen verplicht 
daartoe wel (zie hoofdstuk 7). 

414.  Wet van 8 november 2007, Stb. 2007, 476, in werking getreden per 1 januari 2008 bij Besluit van 
10 december 2007, Stb. 2007, 514. 

415.  Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, blz. 7 lk. 
416.  Kamerstukken II 1894-1895, 180, nr. 9, blz. 131 rk. 
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het gemotoriseerde wegvervoer. Voordat er metterdaad accijnzen van brandstoffen 
voor de voortbeweging van deze middelen van vervoer zouden worden geheven, is er 
eerst nog wel een reeks van jaren voorbijgegaan.  

De oorsprong van de benzineaccijns (1931) ligt in het tarief van de invoerrechten, 
die door minister BETZ (1862) al goeddeels van hun thuismarktbeschermende karakter 
waren ontdaan. De benzineaccijns is 50 jaar lang voorwerp van voornemens tot unifi-
catie van de accijnzen in BENELUX-verband (1948-1998)417 en is op basis van de Accijns-
richtlijn een communautaire accijns vanaf de instelling van de interne markt en de 
daarmee gepaard gaande accijnsharmonisatie in EG-verband (1993). ‘Eenvoudigheids-
halve is aan de ontworpen heffing niet het karakter van een accijns, doch van een 
bijzonder invoerrecht gegeven’418, maar materieel is wel degelijk sprake van een ac-
cijns, zo legt minister DE GEER (1932) uit. ‘Dat de voorgestelde heffing een invoerrecht 
en niet een accijns geworden is, heeft slechts technische oorzaken. In economischen 
zin is een accijns bedoeld. Aanvankelijk was zelfs het voornemen de heffing op dien 
voet te regelen, doch eenvoud en overzichtelijkheid bleken, nu een overgroot percen-
tage der benzine uit het buitenland komt, door een oplossing als van het onderhavige, 
ontwerp gediend’419. Voor hier te lande vervaardigde benzine wordt om redenen van 
eenvoud en voor de overzichtelijkheid een quasie-invoer in het leven geroepen. Vol-
gens minister LIEFTINCK (1949) draagt ‘de gehele constructie een enigszins gekunsteld 
karakter’ en is ‘alleen historisch verklaarbaar’. Het bijzonder invoerrecht op benzine is 
volgens LIEFTINCK in feite een binnenlandse verbruiksbelasting, gelijk te stellen met 
een accijns. Het ligt dan ook in het voornemen de benaming in accijns te veranderen, 
hetgeen in het kader van de BENELUX-accijnsunificatie (1950) is gebeurd420. 

Naast de algemene rechtsgronden die voor de accijnzen gelden, heeft de benzineac-
cijns als eerste specifieke rechtsgrond de bezitters van luxe auto’s (personenauto’s) te 
treffen en de groei van het autoverkeer binnen de perken te houden421. Benzine be-

 
417.  Zie hoofdstuk 4. 
418.  Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 3, blz. 3 lk., § 3. 
419.  Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, blz. 7 lk. 
420.  Kamerstukken II 1938-1939, 186, nr. 3, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1946-1947, 433, nr. 3, blz. 12. 

Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 16-20. Handelingen II 1949-1950, 3 maart 1950, 
blz. 1499. Kamerstukken II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1665 rk. 

421.  De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Neder-
landsch-Indië. Brugmans (1976), blz. 339, 372, 476 en 506-507. Kamerstukken II 1931-1932, 135, 
nr. 3, blz. 3 lk., § 3. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 3, blz. 1-2. Kamerstukken II 1935-1936, 
164, nr. 6, blz. 13-14. Kamerstukken II 1972, 12 036, nr. 5, blz. 3. Kamerstukken II 1935-1936, 164, 
nr. 6, blz. 14 lk. Kamerstukken II 1958-1959, 5300 hoofdstuk IX B, nr. 14, blz. 29. Kamerstukken II 
1965-1966, 8300, nr. 3, blz. 4 rk. Kamerstukken II 1967-1968, 9300, nr. 2, Hoofdstuk IX B, blz. 12 lk. 
Kamerstukken II 1971-1972, 14 oktober 1971, blz. 354 rk. Kamerstukken II 1971-1972, 11 508, nr. 
4. Kamerstukken II 1971-1972, 11 508, nr. 5. Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, 
blz. 1108-1110. Kamerstukken II 1967-1968, 9315, nr. 5, blz. 4 rk. Handelingen II 1963-1964, 
5 november 1963, blz. 248, 279-280. Kamerstukken II 1973-1974, 12 600 B, nr. 9. Handelingen II 
1971-1972, 3 november 1971, blz. 786 rk. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 6, blz. 14 rk., § 1. 
Kamerstukken II 1938-1939, 186, nr. 3. Kamerstukken II 1938-1939, 56, nr. 2, blz. 3. Kamerstuk-
ken II 1972-1973, 12 436, nr. 4, blz. 4 lk. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 6, blz. 13 lk. Hande-
lingen II 1982-1983, 22 maart 1983, blz. 3200 lk. Handelingen I 1982-1983, 29 maart 1983, 
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hoort tot de minerale oliën, zodat de specifieke rechtsgronden van de accijnzen van 
minerale oliën mutatis mutandis ook ten grondslag liggen aan de benzineaccijns. De 
benzineaccijns (1931) is evenwel ouder dan de accijnzen van minerale oliën (1962). 
Aanvankelijk is de benzineaccijns een tijdelijke crisisbelasting, te heffen zolang de 
ongewone toestand en de moeilijke financiële omstandigheden in de ‘30-er jaren van 
de 20e eeuw aanhouden422. Aan de keuze voor blijvende handhaving van de benzineac-
cijns liggen onder meer de gewenning aan de tijdelijke last, vergelijking met het bui-
tenland, het fiscale klimaat, de economische groei, ook het klimaat voor besparingen 
en bezitsvorming alsmede de BENELUX-accijnsunificatie ten grondslag423. 

Een tweede specifieke rechtsgrond is de profijtgedachte. Vrijwel vanaf het begin van 
zijn bestaan bestaat er overeenstemming over de evenredigheid tussen de kosten die 
het autogebruik oproept en op wie die kosten moeten worden afgewenteld. 

Ten derde dient de benzineaccijns niet zelden als specifiek financieringsinstrument, 
zoals voor de versnelde bouw van bruggen en de daarop aansluitende wegen en als 
geleidelijke vervanger van tolheffingen langs ‘s Rijks wegen en ‘s Rijksoeververbin-
dingen424. Alle veelal primair als tijdelijk bedoelde en later definitief bevestigde verho-

 
blz. 417 rk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, nrs. 38 en 41. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, 
nr. 5, blz. 7. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 3, blz. 1 en 5. Wet van 29 juni 1983, Stb. 298. 
Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, nrs. 38 en 41. Wet van 30 maart 1983, Stb. 144. Kamerstuk-
ken II 1982-1983, 17 860, nrs. 3-4 blz. 9. Handelingen II 1982-1983, 22 maart 1983, blz. 3210 mk. 
Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, nr. 7, blz. 2. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4797-
4802. Handelingen I 1982-1983, 28 juni 1983, blz. 1080 rk. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, 
blz. 4797 lk. Handelingen I 1982-1983, 28 juni 1983, blz. 1081 lk. Kamerstukken II 1982-1983, 
17 936, nr. 8. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4803 lk. 

422.  Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 1 en nr. 2. Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 3, blz. 3 lk., § 1. 
Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, blz. 5-6. Wet van 19 december 1931 tot tijdelijke heffing 
van een bijzonder invoerrecht van benzine, Stb. 527. Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, 
blz. 6 rk. Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 3, blz. 3 lk., § 2. Kamerstukken II 1931-1932, 2. 
Hoofdstuk I., nr. 4, blz. 28-29, Bijlage A. Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, blz. 6 rk. Kamer-
stukken II 1931-1932, 2. Hoofdstuk I., nr. 4, blz. 28 rk., Bijlage A. Vgl. ook: Kamerstukken II 1894-
1895, 180, nr. 9, blz. 131 rk. Kamerstukken II 1923-1924, 365, nr. 3, blz. 9 rk. en 11 rk. Kamerstuk-
ken II 1923-1924, 365, nr. 3, III. Toelichting der tariefposten, n°. 96, Oliën en vetten, blz. 48 rk. Ka-
merstukken II 1924-1925, 66, nr. 4, blz. 124 rk. Wet van 20 december 1924, Stb. n° 568. 

423.  Kamerstukken II 1967-1968, 9315, nr. 3. Kamerstukken II 1967-1968, 9315, nr. 4, blz. 2-3. Hande-
lingen II 1967-1968, 14 november 1967, blz. 387 lk. Kamerstukken II 1967-1968, 9315, nr. 5, 
blz. 3 lk. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 12. Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 3, 
blz. 3 lk., § 3. Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, blz. 7 lk. Handelingen II 1949-1950, 3 maart 
1950, blz. 1481-1499. Kamerstukken II 1946-1947, 433, nr. 3, blz. 12. Kamerstukken II 1949-1950, 
1703, nr. 3, blz. 16-20. Kamerstukken II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1654 en 1665. Kamerstuk-
ken II 1938-1939, 186, nr. 3, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 2, blz. 17 lk. Kamerstuk-
ken II 1957-1958, 5005, nr. 3, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 6, blz. 2 lk. Kamer-
stukken II 1963-1964, 7185, nr. 5, blz. 1. 

 Wet van 15 juni 1951, Stb. 215. Handelingen II 1959-1960, 3 december 1959, blz. 355-356. 
424.  De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Neder-

landsch-Indië. Brugmans (1976), blz. 339, 372, 476 en 506-507. Kamerstukken II 1931-1932, 135, 
nr. 3, blz. 3 lk., § 3. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 3, blz. 1-2. Kamerstukken II 1935-1936, 
164, nr. 6, blz. 13-14. Kamerstukken II 1972, 12 036, nr. 5, blz. 3. Kamerstukken II 1935-1936, 164, 
nr. 6, blz. 14 lk. Kamerstukken II 1958-1959, 5300 hoofdstuk IX B, nr. 14, blz. 29. Kamerstukken II 
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gingen van de benzineaccijns zijn budgettair. Eén ervan (1950) dient om een eind te 
maken aan de schaarste aan deviezen425. Enkele ervan dienen als compensatie van 
oliemarktprijsdaling die de overheidsinkomsten op achterstand zetten. De meeste 
dienen ertoe de benzineaccijns meer in overeenstemming te brengen met die van de 
BENELUX-partners en andere omringende landen. Voor de meeste verhogingen vormt 
de inflatoire ontwikkeling de rechtvaardiging, welke het instrumentele gebruik van de 
benzineaccijns onderstreept426. 

Tot slot is er de specifieke rechtsgrond van duurzame ontwikkeling: variabilisatie 
van autokosten, bestrijding van overvolle wegen, luchtvervuiling, verkeers-
onveiligheid en geluidshinder, energiebesparing, milieubeleid, mobiliteitsbeperking, 
matiging van onnodig autogebruik, verbetering van de infrastructuur voor het open-
baar vervoer en stimulering ongelode en zwavelarme brandstoffen. 

 
1965-1966, 8300, nr. 3, blz. 4 rk. Kamerstukken II 1967-1968, 9300, nr. 2, Hoofdstuk IX B, blz. 12 lk. 
Kamerstukken II 1971-1972, 14 oktober 1971, blz. 354 rk. Kamerstukken II 1971-1972, 11 508, nr. 
4. Kamerstukken II 1971-1972, 11 508, nr. 5. Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, 
blz. 1108-1110. Kamerstukken II 1967-1968, 9315, nr. 5, blz. 4 rk. Handelingen II 1963-1964, 
5 november 1963, blz. 248, 279-280. Kamerstukken II 1973-1974, 12 600 B, nr. 9. Handelingen II 
1971-1972, 3 november 1971, blz. 786 rk. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 6, blz. 14 rk., § 1. 
Kamerstukken II 1938-1939, 186, nr. 3. Kamerstukken II 1938-1939, 56, nr. 2, blz. 3. Kamerstuk-
ken II 1972-1973, 12 436, nr. 4, blz. 4 lk. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 6, blz. 13 lk. Hande-
lingen II 1982-1983, 22 maart 1983, blz. 3200 lk. Handelingen I 1982-1983, 29 maart 1983, 
blz. 417 rk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, nrs. 38 en 41. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, 
nr. 5, blz. 7. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 3, blz. 1 en 5. Wet van 29 juni 1983, Stb. 298. 
Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, nrs. 38 en 41. Wet van 30 maart 1983, Stb. 144. Kamerstuk-
ken II 1982-1983, 17 860, nrs. 3-4 blz. 9. Handelingen II 1982-1983, 22 maart 1983, blz. 3210 mk. 
Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, nr. 7, blz. 2. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4797-
4802. Handelingen I 1982-1983, 28 juni 1983, blz. 1080 rk. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, 
blz. 4797 lk. Handelingen I 1982-1983, 28 juni 1983, blz. 1081 lk. Kamerstukken II 1982-1983, 
17 936, nr. 8. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4803 lk. 

425.  Wet van 4 mei 1950, Stb. 172. Kamerstukken II 1948-1949, 1328, nr. 3, blz. 4. Kamerstukken II 
1949-1950, 1328, nr. 7, blz. 1. Volgens het Tweede-Kamerlid HOFSTRA hebben veel Tweede-
Kamerleden voor het ontwerp gestemd omwille van het Benelux-argument. Handelingen II 1949-
1950, 9 mei 1950, blz. 1739. Handelingen II 1949-1950, 2 maart 1950, blz. 1489-1490. Kamerstuk-
ken II 1949-1950, 1328, nr. 7, blz. 5. 

426.  Wet van 28 december 1956, Stb. 646. Kamerstukken II 1956-1957, 4550, nr. 3. Kamerstukken II 
1956-1957, 4550, nr. 5, blz. 2-5. Handelingen II 1968-1969, 21 mei 1969, blz. 2922 lk. Kamerstuk-
ken II 1963-1964, 7400 Algemene financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1963-
1964, 7533, nr. 3. Kamerstukken II 1963-1964, 7560, nr. 2. Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 3. 
Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 5, blz. 5 lk. 
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3.4.8 Minerale oliën 

‘De accijnsheffing van minerale oliën zit ingewikkeld in elkaar.’427 
 

Rekenhof (België) en Algemene Rekenkamer (Nederland)  
Rapportage, 2 december 2003 

 
De oorspronkelijk in 1931 als tijdelijk bijzonder invoerrecht ingestelde en in 1951 in 
het kader van de BENELUX-accijnsunificatie formeel tot accijns verheven ben-
zinebelasting, wordt in 1962 opgeschaald naar de algemene oliebelasting, eveneens 
vormgegeven als een bijzonder invoerrecht. Deze algemene oliebelasting, die vanaf 
1963 wordt aangeduid als de accijns van minerale oliën428, is ingesteld met geen ande-
re beweegreden dan het vinden van dekking voor verhoging van het uitgavenniveau 
als gevolg van nieuwe defensielasten door het aflopen van de Marshallhulp429. De 
gewenste grote spreiding van de aldus noodzakelijke lastenverzwaring wordt eerst 
gezocht in een verhoging van de alcoholaccijns die daartoe dan met ongeveer een 
derde had moeten worden verhoogd430. Uiteindelijk wordt ervoor gekozen de lasten 
hoofdzakelijk indirect bij de burger neer te leggen door middel van een brede accijns-
heffing van gasvormige en vloeibare koolwaterstoffen die als brandstoffen worden 
gebruikt431. Van benzine wordt immers al vanaf 1931 accijns geheven en olieproduc-
ten, andere dan benzine, zijn tot 1962 ‘hier te lande toch wel zeer ontzien’432. Accijns-
heffing van petroleumgas (LPG) blijft jarenlang achterwege wegens de onmogelijkheid 
verschil te maken tussen gebruik voor het wegverkeer en ander gebruik en omdat LPG 
tot aan 1989 wordt beschouwd als een veel schonere autobrandstof dan benzine van-
wege de afwezigheid van lood433. Vanaf het moment dat ongelode benzine in voldoen-

 
427.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 365, nr. 1-2, blz. 8. 
428.  Vanaf 1964 als accijns aangeduid bij de Wet op de accijns van minerale oliën, Stb. 1964, 207. 
429, Kamerstukken II 1961-1962, 6500 Financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 8 rk., nr. 49. Kamerstuk-

ken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 lk. C.P. Tuk, De verbruiksbelastingen bij internationale samen-
werking, WFR 1970/493. Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3098 rk. Kamerstuk-
ken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 15-16. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 6. 

430.  Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 11, blz. 4 lk. 
431.  Een deel van de benodigde middelen wordt bewust langs directe weg gegenereerd via de vennoot-

schapsbelasting. 
432.  Kamerstukken II 1961-1962, 6500 Financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 8 rk., nr. 49. Kamerstuk-

ken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1961-1962, 6500 Financiële beschouwin-
gen, nr. 4, blz. 8 rk., nr. 49. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1961-
1962, 6501, nr. 11, blz. 4 lk. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 rk. Kamerstukken II 
1961-1962, 6501, nr. 11, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 rk. 

433.  Kamerstukken II 1981, 16 960, nr. 4. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 6, blz. 6-7. Kamerstuk-
ken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 28. Artikel 2 lid 1 onderdeel a ten 2° Wet op de accijns van mi-
nerale oliën, Stb. 1964, 207. Kamerstukken II 1962-1963, 7185, blz. 6-7. Kamerstukken II 1963-
1964, 7185, blz. 2. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 31. Handelingen II 1963-1964, 
16 april 1964, blz. 1663. Kamerstukken II 1963-1964, 7185, nr. 5. blz. 2. Kamerstukken II 1968-
1969, 10 189, nr. 2, blz. 13. Kamerstukken II 1981-1982, nr. 16 960, nr. 9, blz. 4. Kamerstukken II 
1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 20. Kamerstukken II 1990-1991, 21 846, nr. 7, blz. 18. 
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de mate voorhanden is, is dit verschil geen argument meer en tellen de belastende 
factoren van LPG (CO2-emissie en bijdrage van het autogebruik aan de filevor-
ming) even zwaar mee voor LPG434. Vanaf 16 februari 1994 wordt ook van LPG accijns 
geheven. Tot aan dat tijdstip wordt LPG als wegverkeerbrandstof indirect belast door 
middel van de brandstoftoeslag op de MRB435. 

De accijnzen van minerale oliën zijn 50 jaar lang voorwerp van voornemens tot 
unificatie van de accijnzen in BENELUX-verband (1948-1998) en zijn op basis van de 
Accijnsrichtlijn vanaf de instelling van de interne markt en de daarmee gepaard gaan-
de accijnsharmonisatie in EG-verband (1993) een communautaire accijnzen. Met de 
accijnzen van minerale oliën wordt beoogd het binnenlandse verbruik van minerale 
oliën te treffen. 

Wat de rechtsgronden betreft, wordt de accijns van minerale oliën naast de budget-
taire functie vanaf de ‘70-er jaren van de 20e eeuw als instrument van energiepolitiek 
ingezet ten behoeve van variabilisatie van autokosten en, vanaf de ‘90-er jaren van de 
20e eeuw, als een van de instrumenten waarmee wordt duurzame ontwikkeling te 
realiseren: energiebesparing, ontmoediging van wegmobiliteit en het verschuiven van 
lasten van directe naar indirecte belastingen in het belang van arbeid en ondernemen. 
De argumenten die successievelijk worden aangevoerd om de uitbreiding van de soor-
ten te belasten minerale oliën en de tariefsverhogingen of het achterwege blijven 
daarvan, voor bepaalde soorten te onderbouwen, zijn naast het budgettaire argument, 
vooral energiebesparing, beperking van de lastendruk voor het bedrijfsleven, interna-
tionale ontwikkelingen, de ontwikkeling van de olieprijzen, de dollarkoers en de Eu-
ropese accijnsharmonisatie. Reeds in 1970 vervult de accijns van minerale oliën een 
rol in de energiepolitiek en maakt hij deel uit van de bestedingensturende voorschrif-
ten436, hoewel het bestaan van deze functies tot aan dat moment en ook daarna niet 
door de bewindslieden wordt bevestigd. Dat gebeurt pas later wanneer zij verklaren 
(1989) naast het budgettaire argument onder meer energiebesparing, de lastendruk 
voor het bedrijfsleven, internationale ontwikkelingen, de ontwikkeling van de olie-
prijzen en de dollarkoers de argumenten waren die in het verleden zijn aangevoerd 
om de uitbreiding van de soorten te belasten minerale oliën en de tariefverhogingen 
(of het achterwege blijven daarvan voor bepaalde soorten) te verdedigen437. Vanaf 
1988 draagt ook de dieselaccijns substantieel bij aan tekortbeperkingen. Vanaf het be-
gin van de ‘80-er jaren van de 20e eeuw worden met het beleid van variabilisatie van 

 
434.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 137, nr. 2, blz. 199. Kamerstukken II 1988-1989, 21 120, nr. 1, 

blz. 12. Kamerstukken II 1988-1989, 21 120, nr. 1, blz. 12. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 6, 
blz. 3. 

435.  Kamerstukken II 1980-1981, B, blz. 3. Kamerstukken II 1978-1979, Aanhangsel van de Handelingen, 
1151. Kamerstukken II 1979-1980, 15 889, nr. 2, blz. 35. Kamerstukken II 1980-1981, 16 731, nr. 3, 
blz. 7. Kamerstukken II 1981, 19 960, nr. 4. Kamerstukken II 1980-1981, 16 714, nr. 13. Kamerstuk-
ken II 1980-1981, 16 731, nr. 7, blz. 1. Kamerstukken II 1980-1981, 16 731, nr. 7, blz. 1. Kamerstuk-
ken II 1993-1994, 23 472, nr. 6, blz. 37. Kamerstukken II 1981-1982, nr. 16 960, nr. 3. Kamerstuk-
ken II 1983-1984, 18 233, nr. 2. Kamerstukken II 1987-1988, 20 492, nr. 1. Kamerstukken II 1988-
1989, 21 120, nr. 1, blz. 12. Wet van 28 december 1989, Stb. 590. 

436. C.P. Tuk, De verbruiksbelastingen bij internationale samenwerking, WFR 1970/493. 
437.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 6, blz. 1-2. 
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autokosten duurzaamheidsratio’s in de accijnzen van minerale oliën erkend en inge-
bouwd. Tot dan toe vormen budgettaire overwegingen het hoofdmotief bij de besluit-
vorming over de accijnzen van minerale oliën. De eventuele gevolgen van accijns-
maatregelen voor de energievoorziening, het milieu en de verkeers- en vervoersont-
wikkeling spelen daarvóór een ondergeschikte rol438. De wegverkeeraccijnzen worden 
in de Paasbrief 1988 betrokken bij de in het NMP 1989 voorziene milieumaatregelen 
en het lagerliggende tarief ervan gerelateerd aan de hoogte van de door de EC voorge-
stelde gemeenschappelijke accijnstarieven. Het staat vast dat de dieselaccijns eind 
1992 op dit niveau gebracht moet zijn. Bij de tariefstelling voor zware stookolie en 
huisbrandolie speelt de doorwerking daarvan in de aardgasprijs een rol. In het NMP 
1989 wordt voorgesteld de variabele autokosten te verhogen439. Aanvankelijk is het 
NMP in het geheel geen inspiratiebron om accijnsverhogingen met duurzaamheidsra-
tio’s te motiveren. Het wordt zelfs prematuur geacht aan te sturen op verschuiving 
van lasten op arbeid en ondernemen naar grondslagen van duurzame ontwikkeling 
(1988)440. Staatssecretaris VAN AMELSVOORT (1991) geeft aan dat accijnzen in het mili-
eubeleid een belangrijke rol vervullen441. Het besef is gegroeid dat kostprijsverhogende 
belastingen onder bepaalde condities een bijdrage kunnen leveren aan de realisering 
van de doelstellingen van het beleid op het gebied van milieu, energie, verkeer en 
vervoer. Deze gedachte komt voor het eerst tot uitdrukking in het NMP-plus442. Ook de 
accijnzen kunnen onder zekere voorwaarden een bijdrage leveren aan beïnvloeding 
van energiespaarzaam handelen. Het nut van niet-fiscale maatschappelijke doelen 
behoort, aldus de bewindslieden, wel in verhouding te staan met de belastingder-
ving443. 

De tarieven worden aanvankelijk (1962) zo gekozen dat zij nagenoeg in dezelfde 
verhouding staan als tussen de voor de afzonderlijke olieproducten op dat moment 
geldende gemiddelde verbruiksprijzen. De wenselijke verhouding tussen de accijnsta-
rieven is afhankelijk van de wenselijke marktverhouding tussen benzine, dieselolie en 
LPG, waarbij afwegingen van energiepolitieke aard, het mobiliteitsvraagstuk, de wen-
selijkheid van het beperken van het verbruik uit milieuoverwegingen en de ongelijk-
waardige vervuilingaspecten per olieproduct een rol spelen. Zo ontstaan de verschillen 
tussen de specifieke tarieven voor de onderscheiden olieproducten444. Het verbruik van 
benzine en diesel ligt zo gespreid dat een verhoging een geringe invloed uitoefent op 
de prijzen445. De omvang van de onderscheiden tarieven komen in de tijd steeds tot 
stand op basis van specifiek naar de omstandigheden ingegeven argumenten die ‘voor 
de diverse minerale oliën valide werden geacht’446. De ontstane verschillen tussen de 
tarieven van olieproducten en andere energiedragers zijn louter voortgekomen uit 

 
438. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 16. 
439. Kamerstukken II 1988-1989, 21 137, nrs. 1-2. 
440.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 6, blz. 3-4. 
441. Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3098 rk. 
442. Kamerstukken II 1989-1990, 21 137, nr. 20, blz. 12-13 en Bijlage 1, blz. 14-15. 
443. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 6. 
444.  Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 rk. 
445. Kamerstukken II 1966-1967, 8835, nr. 3, blz. 4. 
446. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 8, blz. 2. 
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budgettaire motieven, waarbij geen sprake is van een doelbewust streven om andere 
energiedragers te beschermen447. Het onderscheid tussen de tarieven van minerale 
oliën bestemd voor het wegverkeer en bestemd voor ander gebruik, waaronder ver-
warmings- en verlichtingsdoeleinden wortelt in het ontstaan van de benzineaccijns in 
de jaren dertig. Een direct verband daartussen bestaat niet448. De in 1939 ingestelde 
dieseltoeslag in de MRB wordt als equivalent van de benzineaccijns in de loop der 
jaren een aantal malen verhoogd om een zekere pariteit (evenwicht) tussen diesel en 
benzine te handhaven449. Per 1 januari 1973 wordt als gevolg van de BENELUX-
accijnsunificatie het uniforme dieselaccijnstarief van ƒ 4,40 gewijzigd in een tweeta-
rievensysteem voor dieselolie en gasolie. De dieseltoeslag voor vrachtauto’s wordt 
afgeschaft en omgezet in een verhoging van de dieselaccijns naar ƒ 16,87 per hecto-
liter450. Voor gasolie, voorzien van furfurol, een rode kleurstof, te gebruiken door 
landbouwtractoren en mobiele werktuigen die slechts bijkomstig gebruik van de 
openbare weg maken, wordt het accijnstarief ƒ 3,26451. De wetgever staat veeleer een 
bijzondere behandeling voor ogen van voor het wegverkeer gebruikte diesel dan van 
een bijzonder dieseltarief voor landbouwtractoren en mobiele werktuigen452. Vanaf 
1989 spelen mobiliteitsbeperking, energiebesparing en congestiebestrijding voortaan 
een rol bij de tariefstelling, zonder dat de primair budgettaire functie van de accijnzen 
van minerale oliën uit het oog wordt verloren453. Doordat de ongelijkwaardige 
vervuilingsaspecten per olieproduct bij de tariefsbepaling ook een rol spelen, wordt 
gesproken van een accijns met een milieucomponent454. De dieselaccijns wordt in het 
kader van het in het NMP455 voorziene milieubeleid ten aanzien van het wegvervoer en 
in het licht van de komende accijnsharmonisatie in EG-verband versneld verhoogd456 
en speelt een belangrijke rol in het Europese vervoersbeleid457. 

 
447. Kamerstukken II 1968-1969, 10 189, nr. 2, blz. 6 rk.  
448.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 8, blz. 2. 
449. Kamerstukken II 1938-1939, 186, nr. 5, blz. 8 lk. Wet van 4 mei 1950, Stb. 172. Handelingen II 1963-

1964, 5 maart 1964, blz. 1525 lk. Kamerstukken II 1956-1957, 4550, nr. 3, blz. 7. Kamerstukken II 
1956-1957, 4550, nr. 7, blz. 3 rk. 

450.  De situatie van vóór 1973 met het uniforme dieselaccijnstarief van ƒ 4,40 met daarnaast de diesel-
toeslag levert grote bezwaren op voor het grensoverschrijdend vrachtverkeer, dat naast de last van 
de dieseltoeslag geconfronteerd wordt met hoge accijnstarieven in het buitenland. 

451.  Wet van 29 november 1972, Stb. 696. 
452.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 28. Kamerstukken II 1968-1969, 10 189. Over de 

mogelijkheid tot het gebruik van rode diesel aan boord van historische schepen is overleg gaande 
met de EC. Handelingen I 1998-1999, 15 december 1998, blz. 13-376. 

453.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 8, blz. 1-2. 
454.  Handelingen I 1989-1990, 16 januari 1990, blz. 8-262 rk. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 6, 

blz. 1-2. 
455.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 137, nrs. 1-2. 
456.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 10, blz. 2. Handelingen II 1989-1990, 7 december 1989, 

blz. 20-632 mk. en 20-632 rk. 
457.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3097 rk. Kamerstukken I 1990-1991, 20 098, 

nr. 284b. Kamerstukken II 1992-1993, 22 873, nr. 3, blz. 15-16. Kamerstukken II 1992-1993, 22 873, 
nr. 6, blz. 31. 
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Gezinshuishoudelijk gebruik van brandstoffen voor kook-, verwarmings- en ver-
lichtingsdoeleinden is bij de invoering van de accijns van minerale oliën per 1 januari 
1962 tot aan 1974 vrijgesteld458. Deze aanwendingen van energieproducten zijn voor 
de omzetbelasting gerangschikt onder de eerste levensbehoeften459. Het wordt niet 
juist geacht deze brandstoffen dan wél in de accijnsheffing te betrekken. Bovendien 
wordt daardoor een rechtstreekse stijging van uitgaven voor het gezinsbudget voor-
komen460. De BENELUX-accijnsunificatie maakt per 1 januari 1974 een einde aan deze 
vrijstelling461. Motieven van energiebesparing en overwegingen van milieubeleid beïn-
vloeden vanaf dat moment ook de tarieven voor verwarmings- en verlichtingsoliën462. 
Van de energiedragers steenkool en aardgas wordt voorlopig geen accijns geheven. 
Accijnsheffing van aardgas wordt schadelijk geacht voor de economie (1970)463. De 
accijns van huisbrandolie heeft via de huisbrandpariteit, de koppeling van de prijs van 
huisbrandolie aan die van aardgas, onbedoeld een handje geholpen bij de omschake-
ling naar (onbelast) aardgas464. Tot aan de invoering van de EB (1996) vindt indirect 
accijnsheffing van aardgas plaats door de werking van de huisbrandpariteit465. 

Ander gebruik van minerale oliën dan als brandstof zoals als grondstof, smeermid-
del of hulpstof voor de vervaardiging van cosmetische producten of geneesmiddelen 
of als zodanig als geneesmiddel wordt zoveel mogelijk buiten de heffing gehouden, 
overeenkomstig het belastingbeginsel dat de voortbrengende kracht, dat wil zeggen 
productieve bestedingen zoveel mogelijk moeten worden ontzien. Het brandstofver-
bruik voor de voortstuwing van schepen (met uitzondering van pleziervaartuigen) en 
luchtvaartuigen in het internationale verkeer is op basis van internationale overeen-
komsten vrijgesteld van accijns466. Voorts is vrijgesteld het gebruik van minerale oliën 
voor de ondervuring van de productie-installaties voor de vervaardiging van minerale 
oliën467. In internationaal verband is het gebruikelijk dat ter zake van dit verbruik geen 
accijns wordt geheven. Voor bedrijfsmatig gebruikte voertuigen, waaronder perso-

 
458.  De accijnsvrijstelling voor huisbrandgasolie beloopt op basis van het verbruik in 1968 van 964 

miljoen kilogram (= 1.110 miljoen liter) ca. ƒ 49 miljoen. 
459.  Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 rk. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 5, blz. 8 lk. 
460.  Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 11, blz. 4 rk. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, 

blz. 3 rk. 
461. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 rk. Wet van 29 november 1972, Stb. 696. 
462. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 8, blz. 2. 
463. Handelingen II 1969-1970, 4 februari 1970, blz. 2079 lk. 
464.  De calorische waarde van één liter gasolie voor verwarmingsdoeleinden is ongeveer gelijk aan die 

van één kubieke meter aardgas voor diezelfde doeleinden. 
465. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 12. Wet van 29 november 1972, Stb. 696. Handelin-

gen II 1973-1974, 11 oktober 1973, blz. 1148 lk. Wet van 31 oktober 1986, Stb. 542. Kamerstuk-
ken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 12. Kamerstukken II 1986-1987, 19 700 hoofdstuk XIII, nr. 2, 
blz. 42. Kamerstukken II 1988-1989, 19 408, nr. 6. Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, 
blz. 53-3066 rk. Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3066. Handelingen II 1990-
1991, 21 februari 1991, blz. 53-3106 rk. Kamerstukken II 19 156, nr. 12. Handelingen I 1986-1987, 
28 oktober 1986, blz. 72 mk. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 7-10. Kamerstukken II 
1994-1995, 24 250, nr. 6, blz. 30-31. 

466.  Akte van Mannheim van 18 september 1895, Trb. 1955, 161. 
467.  Artikel 65 lid 1 onderdeel a jo. artikel 64 Wa. 
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nenauto’s, wordt een lichtere belastingdruk op zijn plaats geacht. Het vrachtvervoer 
over de weg wordt dikwijls ontzien door de dieselaccijns en de dieseltoeslag onaange-
past te laten468. Hierin en in beperking van de lastendruk voor het bedrijfsleven, vindt 
het reeds in de dertiger jaren ontstane verschil in belastingdruk op enerzijds benzine 
en anderzijds diesel en LPG zijn oorzaak.  

De latere uitbreidingen van het aantal aan de accijns van minerale oliën onderwor-
pen energieproducten en de wijzigingen in de tarieven houden vrijwel steeds verband 
met de budgettaire situatie. Andere beleidsdoeleinden staan, behoudens in enkele 
bijzondere gevallen, niet voorop. Deze bijzondere beleidsdoeleinden dienen als onder-
steuning van de wenselijkheid van opbrengstverhoging en van de keuze van voorge-
stelde tariefsverhogingen. De benzineaccijns wordt zeer dikwijls verhoogd om bud-
gettaire motieven. De dieselaccijns daarentegen wordt even dikwijls ontzien vanwege 
de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in het internationale wegvervoer en het 
feit dat in een tweetarievenstelsel voor dieselolie onderscheidenlijk gasolie een te 
groot tariefsverschil voor eenzelfde soort olie aanleiding kan geven tot fraude. Verla-
ging van het zwavelgehalte van stookolie wordt gestimuleerd (1982) met een verlaagd 
tarief van de accijns van stookolie als de meest effectieve en controleerbare methode 
voor deze prijsbeïnvloeding469. Ter stimulering van het gebruik van ongelode benzine 
(1986) wordt een gedifferentieerde bestemmingsheffing in de Wet luchtverontreini-
ging benzine ingesteld470, ondersteund door een verlaging van de benzineaccijns van 
ongelode benzine en verhoging van de benzineaccijns van gelode benzine alsmede 
verhoging van de BVP471. 

Tot de specifieke rechtsgronden waarop de accijnzen van minerale oliën steunen 
behoren energiebesparing – en in relatie daarmee – de tarieven in de buurlanden die 
accijnsverhogingen begrenzen472, internationale ontwikkelingen, de ontwikkeling van 
de olieprijzen, de dollarkoers en de Europese accijnsharmonisatie. Meer in het bijzon-
der steunen de accijnzen die op wegverkeerbrandstoffen drukken op het beleid tot 
variabilisatie van autokosten, op de hoge eisen die het zware wegvervoer stelt aan 
aanleg en onderhoud van de wegen473, op overvolle wegen, op luchtvervuiling en aan-
vankelijk ook op de achterblijvende tarievenpositie van Nederland ten opzichte van de 

 
468. Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 3, blz. 4 rk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 3, 

blz. 1-5. 
469.  Wet inzake de luchtverontreiniging, Stb. 1970, 580. Wet van 29 mei 1972, Stb. 1972, 696. Besluit 

zwavelgehalte brandstoffen, Stb. 1974, 549. Besluit van 28 juli 1979, Stb. 1979, 424. Kamerstuk-
ken II 1981, 16 942, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 1981, 16 942 C, blz. 5 rk. De compensatie komt ten 
laste van de begroting van EZ. Ter illustratie: met de compensatie voor de zogenaamde raffinaderij-
brandstof is jaarlijks ƒ 6 miljoen gemoeid. 

470. Kamerstukken II 1985-1986, 19 298. 
471. Kamerstukken II 19 299. Wet van 26 maart 1986, Stb. 110. Wet van 26 maart 1986, Stb. 1986, 112. 

Kamerstukken II 19 299, nr. 3, blz. 2. Kamerstukken II 1984-1985, 18 600 hoofdstuk XI, nr. 37. Ka-
merstukken II 1984-1985, 18 938, nrs. 1 en 2. Kamerstukken II 1984-1985, 18 938, nr. 9. Kamer-
stukken II 1984-1985, 18 938, nr. 6. Kamerstukken II 1985-1986, 19 298. Kamerstukken II 1985-
1986, 19 299. Wet van 26 maart 1986, Stb. 110. Wet van 26 maart 1986, Stb. 1986, 112. Kamerstuk-
ken II 1985-1986, 19 299, nr. 3, blz. 2. 

472.  Kamerstukken II 1973-1974, 12 604, nr. 5, blz. 2 lk. Kamerstukken II 2004-2005, 29 667, nr. 2, blz. 1 
473. Kamerstukken II 1966-1967, 8835, nr. 3, blz. 4. 
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buurlanden474, kortom: ‘beperking van de negatieve aspecten van het verkeer’475. vari-
abilisatie van autokosten houdt in, dat de variabele kosten, zoals de prijzen van auto-
brandstoffen, waaronder ook LPG, parkeren476, rekeningrijden en kilometerheffing477, 
gekoppeld aan maatregelen ten aanzien van het openbaar vervoer478, worden ver-
hoogd, aanvankelijk ook afgewogen tegen naar omvang vergelijkbare verhogingen van 
de alcohol- en tabaksaccijnzen479, en de vaste autokosten, zoals de BPM en MRB480, 

 
474. Kamerstukken II 1972-1973, 12 436, nr. 4, blz. 4 lk. Kamerstukken II 2004-2005, 29 667, nr. 2, blz. 1.  
475.  Kamerstukken II 1973-1974, 12 604, nr. 5, blz. 2 lk. 
476.  Handelingen II 1978-1979, 1532 (Aanhangsel). Kamerstukken II 1978-1979, 15 300. Kamerstuk-

ken II 1981-1982, 17 361, nr. 1. Kamerstukken II 1990-1991, 21 665, nr. 3, Bijlagen. Kamerstukken II 
1986-1987, 19 700 hoofdstuk XII, nr. 2, blz. 37. Handelingen I 1990-1991, 22 098, nr. 284c, blz. 1. 
Handelingen II 1990-1991, 2 juli 1991, blz. 35-1374 rk. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, 
blz. 6. Wet van 24 december 1993, Stb. 760. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, blz. 14. 
Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 14, blz. 9. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200, nr. 1-2, 
blz. 37. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, blz. 14-15. Kamerstukken II 1998-1999, 
25 605, nr. 2, blz. 21. Handelingen II 1986-1987, 16 oktober 1986, blz. 12-551 mk. Kamerstukken II 
1987-1988, 20 200 hoofdstuk IX B, nr. 2, blz. 4. Kamerstukken II 1990-1991, 21 846, nr. 3, blz. 18. 
Kamerstukken II 1993-1994, 23 715, nr. 11, blz. 1. Handelingen II 1995-1996, 21 501-08, nr. 48, 
blz. 5-6. Handelingen II 1995-1996, 21 501-08, nr. 49, blz. 8-9. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, 
nr. 6, blz. 7. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 8, blz. 1. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, 
nr. 1, blz. 7. Kamerstukken II 1983-1984, 18 233, nr. 2. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, 
blz. 1. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 2. Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, 
blz. 53-3108 lk. Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5243 rk. Kamerstukken II 1990-
1991, 21 368 enz., nr. 18, blz. 7. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 20. Kamerstukken II 
1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 2. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 6, blz. 25-27. Kamerstuk-
ken II 1992-1993, 22 849. Kamerstukken II 1992-1993, 22 848. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, 
nr. 6, blz. 25-26. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 14. Wet van 24 december 1993, Stb. 760. 
Kamerstukken II 1994-1995, 24 334, nr. 3, blz. 2. 

477.  Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 10, blz. 53. Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, 
blz. 19 en 48. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 6, blz. 3-4. Kamerstukken II 2000-2001, 
27 455, nr. 3, blz. 19-20. Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 10, blz. 53. Kamerstukken II 1999-
2000, 26 800 XII, nr. 2, blz. 19. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 
2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 10, 16-17. Kamerstukken II 2001-2002, 28 272, nr. 2, blz. 59. Kamer-
stukken II 2001-2002, 27 455, nr. 38, blz. 16-17. Kamerstukken II 2001-2002, 27 455, nr. 58, 
blz. 3-4. 

478.  Kamerstukken II 1995-1996, 18 986, nr. 34. Handelingen I 1990-1991, 22 098, nr. 284b, blz. 1. 
Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 3, blz. 3. Handelingen I 1990-1991, 2 juli 1991, blz. 35-
1332 lk. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 56. 
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480.  Kamerstukken II 1956-1957, 4500 Hoofdstuk VII B, nr. 12, blz. 10 rk. Kamerstukken II 1954-1955, 

3700, nr. 9, blz. 5 rk. Kamerstukken II 1954-1955, 3700, nr. 11, blz. 9-10. Kamerstukken I 1949-
1950, 1328, nr. 97a. Kamerstukken II 1954-1955, 3700, nr. 11, blz. 10. Handelingen II 1971-1972, 
14 oktober 1971, blz. 317 lk. Handelingen II 1971-1972, 14 oktober 1971, blz. 354 rk. Handelingen II 
1971-1972, 14 oktober 1971, blz. 354 rk. Handelingen II 1971-1972, 3 november 1971, blz. 784 lk. 
Handelingen II 1971-1972, 17 november 1971, blz. 1148 lk. Handelingen II 1971-1972, 3 november 
1971, blz. 785 lk. Handelingen II 1971-1972, 17 november 1971, blz. 1148 lk. Handelingen II 1971-
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verlaagd481. Flexibele accijnsheffing door middel van de wiebelaccijns die zodanig 
varieert, dat de brandstofprijs bij marktprijsschommelingen steeds stabiel blijft, wordt 
door uitvoeringstechnische problemen en de wanverhouding met het begrotingsbe-
leid geen werkelijkheid482. Het gebruik van de auto wordt ontmoedigd; het bezit ervan 
blijft ongemoeid483. Variabilisatie is voor de gemiddelde mobilist alleen dan niet neu-
traal wanneer blijkt dat categorieën weggebruikers hun maatschappelijke kosten niet 
dragen484, zulks conform het belastingbeginsel dat de mobilist wordt belast en betaalt 
naar rato van zijn gebruik485. De schaarste aan wegcapaciteit heeft een prijs, waaruit 
spitstarieven moeten volgen, de weggebruiker betaalt naar rato van zijn weggebruik, 
waaruit een basistarief volgt in de vorm van een heffing per kilometer, en de wegge-
bruiker wentelt geen kosten af op anderen of op de samenleving486. Op de lange ter-
mijn wordt gestreefd naar volledige internalisering van maatschappelijke kosten in de 

 
481.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 552, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 27. 

Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5217 rk. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415 en 
27 431, nr. 8, blz. 68. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472 B, blz. 4. Kamerstukken II 1993-1994, 
23 472, nr. 6, blz. 32. Kamerstukken II 1995-1996, 21 501-09, nr. 60, blz. 8. Kamerstukken II 2001-
2002, 27 829, nr. 2, blz. 6. 

482.  Kamerstukken II 1981, 17 047, nr. 2 blz. 13. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 4, blz. 1. Han-
delingen II 1981-1982, 15 maart 1982, UCV 25, blz. 25-31. Handelingen I 1986-1987, 28 oktober 
1986, blz. 72 rk. Handelingen II 1981-1982, 15 maart 1982, UCV 25, blz. 25-34 rk. Handelingen II 
1981-1982, 15 maart 1982, UCV 25, blz. 25-34 rk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 5, blz. 1. 
Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, nr. 5, blz. 8. Handelingen I 1982-1983, blz. 471 rk. en 477 rk. 
Handelingen I 1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4797 lk. Handelingen II 1982-1983, 22 maart 1983, 
blz. 3210-3220. Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1986-1987, 19 
700, nr. 33. Kamerstukken II 1985-1986, 19 612. Handelingen I 1986-1987, 28 oktober 1986, 
blz. 64-69. Handelingen II 1995-1996, 11 oktober 1995, blz. 11-691. Kamerstukken II 1999-2000, 
26 800 IXB, nr. 28, blz. 2-3. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 39, blz. 7. 

483.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 552, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 27. 
Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5217 rk. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415 en 
27 431, nr. 8, blz. 68. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472 B, blz. 4. Kamerstukken II 1993-1994, 
23 472, nr. 6, blz. 32. Kamerstukken II 1995-1996, 21 501-09, nr. 60, blz. 8. Kamerstukken II 2001-
2002, 27 829, nr. 2, blz. 6. Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 20. Kamerstukken II 2000-
2001, 27 455, nr. 3, blz. 20. Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 9 lk. Kamerstukken II 
1996-1997, 25 052, nr. 3, blz. 11. Kamerstukken II 1998-1999, 25 816, nr. 7, blz. 13-14. Kamerstuk-
ken II 2002-2003, 28 607 en 28 608, nr. 47. Kamerstukken II 2003-2004, 29 280, nr. 1. 
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blz. 9 lk. Kamerstukken II 1996-1997, 25 052, nr. 3, blz. 11. Kamerstukken II 1998-1999, 25 816, nr. 
7, blz. 13-14. Kamerstukken II 2002-2003, 28 607 en 28 608, nr. 47. Kamerstukken II 2003-2004, 
29 280, nr. 1. 

485.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 28, blz. 9. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, 
blz. 6. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, blz. 57. 

486.  Kamerstukken II 1995-1996, 21 501-09, nr. 60, blz. 2. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, 
blz. 59. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, blz. 59. Kamerstukken II 1998-1999, 25 816, nr. 7, 
blz. 13-14. Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 10, blz. 53. Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, 
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ken II 2002-2003, 28 375, nr. 5, blz. 24. Kamerstukken II 2002-2003, aanhangsel 1795. 
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prijzen van mobiliteit: doorberekening van de maatschappelijke kosten voor alle ver-
voerwijzen, waarbij de accijnzen als prijsinstrument een prominente rol spelen487. 
Vanaf 1996 worden, zoals gezegd, de accijnzen van benzine en diesel reëel constant 
gehouden door deze door middel van indexatie jaarlijks aan te passen aan de infla-
tie488. Variabilisatie heeft in Europees verband beperkingen zolang de voertuigbelas-
tingen minimaal zijn geharmoniseerd en van lidstaat tot lidstaat sterk verschillen. Op 
dit gebied mogen de lidstaten zelf de voorwaarden vaststellen voor de inschrijving en 
belastingheffing van voertuigen die op hun grondgebied in het verkeer zijn, mits de 
dienaangaande vastgestelde maatregelen niet buiten de werkingssfeer van het EG-
verdrag vallen489. 

 
487.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 97. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, blz. 33. 

Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, blz. 54-55. J.M.W. Dings, P. Janse, B.A. Leurs en M.D. Da-
vidson, Efficiënte prijzen voor het verkeer: raming van maatschappelijke kosten van het gebruik 
van verschillende vervoermiddelen, Delft: Centrum voor energiebesparing en schone technologie 
(CE), 1999. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 XII, nr. 2, blz. 14-15. 

488.  Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 56. Artikel 10.2 Wet IB 2001. Artikel 66b lid 2 Wet 
IB 1964. Voor een meer uitvoerige beschouwing over de tabelcorrectiefactor en de methode voor 
het berekenen van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zij verwezen naar de behandeling 
van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (technische wijzi-
ging index voor berekening tabelcorrectiefactor), Kamerstukken II 1993-1994, 23 865. Stb. 1994, 
929. Kamerstukken II 1993-1994, 23 409 IXB, nr. 4. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 3, blz. 5. 
Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 3, blz. 22-23. Artikel 10 Richtlijn, nr. 92/82/EEG van de 
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van de accijnstarieven voor minerale oliën (Pb EG L 316). Kamerstukken II 1993-1994, 23 715, nr. 
11, blz. 20. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, blz. 14. Kamerstukken II 1996-1997, 
25 000, nr. 28, blz. 29. 
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naarmate met het voertuig wordt gereden en brandstof wordt verbruikt. Voor BPM en MRB-achtige 
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gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 40. HvJ EG 15 september 2005, nr. 
C-464/02, EC vs. Denemarken (buitenlandse auto gebruikt in Denemarken), Jur. 2005, blz. I-7929, 
r.o. 74. Kamerstukken II 1995-1996, 22 026, nr. 107-108. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, 
nr. 6, blz. 14-15. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 16, blz. 36. Kamerstukken II 1994-1995, 
23 552, nr. 37, blz. 56. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 18. Kamerstukken II 1994-
1995, 23 552, nr. 37, blz. 27. Kamerstukken II 1994-1995, 22 589, nr. 73, blz. 28-29. Kamerstukken II 
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De armslag die de harmonisatieontwikkelingen in EG-verband en tarieven van de 
buurlanden bieden, wordt maximaal benut. De accijnstarieven worden afgestemd op 
de voorstellen van de EC in het kader van de accijnsharmonisatie490. Wat Nederland 
betreft kunnen de tarieven niet hoog genoeg worden vastgesteld, gekoppeld aan mili-
euoverwegingen491. In dit licht vindt een reeks achtereenvolgende structurele verho-
gingen van de benzineaccijns plaats. De eerste daarvan is de verhoging per 6 juli 1991 
van ƒ 0,183 van de accijns van ongelode benzine, van ƒ 0,258 van gelode benzine492 en 
van diesel van ƒ 0,08493, bekend als het kwartje van KOK

494, welke in de eerste plaats is 
gericht op het realiseren van een evenwichtige ontwikkeling van de tarieven van het 
openbaar vervoer enerzijds en van de autokosten anderzijds495. Zo luidt ook het intitu-
lé van het wetsontwerp: ‘lastenverzwaring auto’s in verband met de tariefstijging 
openbaar vervoer’. Deze ratio blijft aan de variabilisatie ten grondslag liggen496. Secun-
dair liggen andere argumenten aan de beslissing tot verhoging ten grondslag: de ernst 
van de budgettaire situatie, het belang van een schoner leefmilieu alsmede de beper-
king van het autoverkeer, maar deze drie zijn niet de directe aanleiding voor de verho-
ging geweest497. Dat is, zoals gezegd, de samenhang van een evenwichtige kostenont-

 
2003-2004, 29 280, nr. 9, blz. 6-8. Kamerstukken II 1996-1997, 25 022, nr. 9, blz. 32. Kamerstuk-
ken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 19. Kamerstukken II 1997-1998, 21 501-08 en 21 501-09, nr. 80, 
blz. 3. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 28, blz. 2-3. Kamerstukken II 2000-2001, 27 400, 
nr. 17. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 6, blz. 4. EC, Directoraat-Generaal Belastingen en 
Douane-unie, De fiscale behandeling van de intracommunautaire overbrenging en het grensover-
schrijdende gebruik van personenvoertuigen, nr. Taxud/255/02, Brussel 9 september 2002, blz. 2-3. 

490.  COM(91) 43, PB C 66/08 van 14 maart 1991. 
491.  Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5250-5251. 
492.  Het aanvankelijke voorstel omvat een verhoging van de benzineaccijns met ƒ 0,208 cent, namelijk 

van ƒ 0,7885 naar ƒ 0,9965 per liter. Inclusief BTW zou dat een stijging van de prijs van een liter 
benzine zo’n 25 cent bedragen. daardoor is de verhoging bekend geworden als het «kwartje van 
Kok en van Van Amelsvoort», kortweg, «het kwartje van Kok». Door aanneming van het amende-
ment-PAULIS/VAN DER VAART (Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 15) wordt een differentiatie 
aangebracht ten gunste van het milieuargument voor ongelode benzine. De verhoging van de ben-
zineaccijns wordt 25,8 cent per liter voor gelode benzine en 18,3 cent voor ongelode benzine. Het 
KWARTJE VAN KOK is dus geen kwartje, maar twee dubbeltjes voor ongelode benzine, accijns plus 
BTW. Voor gelode benzine – anno 2001 al niet meer verkrijgbaar – is het prijseffect drie dubbeltjes 
inclusief BTW. 

493.  De dieselaccijns wordt met ƒ 0,07 verhoogd van ƒ 0,3606 naar ƒ 0,4306 per liter. De toeslagen in de 
MRB voor een personenauto van ƒ 205 (diesel) en ƒ 444 (LPG) worden verhoogd met ƒ 168 (diesel) 
en ƒ 235 (LPG). De toeslagen bij een eigen gewicht van de auto boven 500 kilogram van ƒ 40 (diesel) 
en ƒ 75 (LPG) per 100 kilogram boven 500 kilogram worden verhoogd met ƒ 33 (diesel) en ƒ 40 
(LPG). Voor een personenauto van 900 kilogram bedraagt de verhoging dus ƒ 300 (diesel) en ƒ 395 
(LPG). De invoering van de LPG-accijns blijft uit, omdat de LPG-accijns niet in de harmonisatievoor-
stellen van de EC voorkomt. LPG speelt slechts in twee Lid-Staten (Italië en Nederland) een rol van 
betekenis. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 20. 

494.  Het Tweede-Kamerlid Vendrik spreekt van het kwartje van Lubbers, in: Kamerstukken II 2000-
2001, 27 400 IXB, nr. 35, blz. 2. 

495.  Wet van 4 juli 1991, Stb. 344. Wet van 5 juli 1991, Stb. 344. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 
3, blz. 1. Handelingen I 1990-1991, 2 juli 1991, blz. 35-1374 rk. 

496.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1995-1996, 18 986, nr. 34. 
497.  Handelingen I 1990-1991, 22 098, nr. 284b, blz. 1. 
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wikkeling voor de gebruiker van openbaar vervoer en de autogebruiker498, in de kern 
door het Eerste-Kamerlid BOORSMA (1991) aldus samengevat: ‘De ratio is niet alleen de 
afstemming op de tariefsaanpassingen in het openbaar vervoer, doch ook het terug-
dringen van de automobiliteit. Daarmee leveren wij een bijdrage aan een beter milieu 
(...) terwijl ook de budgettaire opbrengst nodig is’499. 

De reeks accijnsverhogingen worden ingepast in het milieubeleid, gericht op terug-
dringing van het autogebruik, op verbetering van het leefmilieu en op het voor een 
groter deel in rekening brengen van mobiliteitskosten aan diegenen die van mobili-
teitsvoorzieningen gebruik maken. De prijzen van het openbaar vervoer worden ver-
licht om te voorkomen dat het openbaar vervoer voor een aanzienlijk deel van de 
bevolking duur zou worden als de voor de infrastructurele voorzieningen noodzakelij-
ke investeringen geheel zouden moeten worden opgebracht door de categorie open-
baarvervoerreizigers. Het effect moet zijn een selectiever gebruik van de auto500. Ne-
derland benut maximaal de armslag van de harmonisatieontwikkelingen in EG-

 
498.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 3, blz. 3 onderaan.  
499.  Handelingen I 1990-1991, 2 juli 1991, blz. 35-1332 lk. 
500.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 8, blz. 2. Kamerstukken II 1990-1991, 21 998, nr. 2, bijlage 
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1991, Aanhangsel van de Handelingen blz. 1041-1043. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 8. 
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lasting voor vrachtwagens, PB, nr. C 311/63 dd. 27 november 1992. Richtlijn nr. 93/89/EEG van de 
Raad, PB L 279. PB C 16/04 van 23 januari 1990. COM(91) 43, PB C 66/08 van 14 maart 1991. Wet 
van 4 juli 1991, Stb. 344. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 3, blz. 1. Kamerstukken II 1991-
1992, 20 922, nr. 118. Kamerstukken II 1990-1991, 20 922, nr. 98. Kamerstukken II 1990-1991, 
Aanhangsel van de handelingen, blz. 1041-1043. Volkskrant 18 mei 2001. Kamerstukken II 2002-
2003, 28 375, nr. 5, blz. 24. Kamerstukken II 2002-2003, 28 637, nr. 19, blz. 34. 
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verband en de aanvaardbaar geachte tariefsverschillen met de buurlanden501 voor de 
maximaal haalbare variabilisatiegraad502. De autokosten stijgen over de periode 
1991-1994, waarop de Tussenbalans betrekking heeft, met 34%. De openbaarvervoer-
tarieven met 25%503. De lasten worden via de accijnzen en niet via de MRB, zoals eerst 
de bedoeling is, gespreid over de (veel)rijders op diesel en LPG504, waardoor nu de 
lasten evenredig worden verdeeld over de weinig- en de veelrijders, het autobezit als 
zodanig niet duurder wordt gemaakt en het afremmend effect op de afgelegde autoki-
lometers groter zal zijn, aldus de bewindslieden. Zij wijzen er ook nog op dat het uit-
gangspunt van de maatregel, ‘een evenwichtige ontwikkeling van de tarieven van het 
openbaar vervoer enerzijds en van de autokosten anderzijds’, nauw verbonden is met 
een schoner leefmilieu en een beperking van het autoverkeer. De accijnsverhoging 
wordt ingepast in het milieubeleid, gericht op terugdringing van het autogebruik505. Zo 
worden de mobiliteitskosten voor een groter deel in rekening gebracht aan diegenen 
die van de voorzieningen gebruik maken. Bovendien is gekozen voor een lastenver-
zwaring, om te kunnen komen tot een beperking van het autogebruik met het oog op 
de verbetering van het leefmilieu. De prijzen van het openbaar vervoer worden ver-
licht, om te voorkomen dat het openbaar vervoer voor een aanzienlijk deel van de 
bevolking bijzonder duur zou worden als de voor de infrastructurele voorzieningen 
noodzakelijke investeringen geheel zouden moeten worden opgebracht door de cate-
gorie openbaarvervoerreizigers. Het effect zal zijn, aldus de bewindslieden, een selec-
tiever gebruik van de auto, zoals beoogd. Gecorrigeerd met inflatoire ontwikkelingen 
is het benzineaccijnstarief in 1969 (ƒ 0,9965) reëel vrijwel even hoog als de benzine-
accijns anno 1991 (ƒ 0,9954) verhoogd met het kwartje van KOK

506. In 1967 was de 
benzineaccijns uitgedrukt in guldens van 1991 zelfs nog hoger: ƒ 1,025. Sedertdien 
was het accijnstarief door de inflatie reëel gedaald en het kwartje brengt het terug bij 
de situatie van bijna vijfentwintig jaar eerder.  

Bij ieder nieuw hoogtepunt in de benzine- en dieselprijzen blijkt het kwartje van 
KOK omgeven met een mytisch aura. Sommige Tweede-Kamerleden eisen bij dergelij-
ke gelegenheden het kwartje voor de burger terug507. Enkelen praten velen aan, dat het 
kwartje van KOK een tijdelijke maatregel is. Ten onrechte. Nergens in de parlementaire 
geschiedenis staat te lezen dat de maatregel als tijdelijk bedoeld is. De laatste tijdelijk 

 
501.  PB C 16/04 van 23 januari 1990. COM(91) 43, PB C 66/08 van 14 maart 1991. Kamerstukken II 1990-

1991, 22 098, nr. 3, blz. 3. Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5250-5251 en 92- 
5227 mk. 

502.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 873, nr. 3, blz. 6. 
503.  Kamerstukken II 1991-1992, 20 922, nr. 118. Het begrip autokosten omvat hier de met het autoge-

bruik verbonden fiscale heffingen, zoals uiteengezet in de brief van de Minister van V&W met be-
trekking tot het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer van 15 april 1991, Kamerstukken II 
1990-1991, 20 922, nr. 98, en in de beantwoording van de vragen van de Tweede-Kamerleden Ge-
neraal Van der Vaart en Castricum (Kamerstukken II 1990-1991, Aanhangsel van de handelingen, 
blz. 1041-1043). Handelingen I 1990-1991, 22 098, nr. 284b, blz. 8. 

504.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 5, blz. 2. 
505.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 1-2 en 6-7. 
506.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 8. 
507.  Volkskrant 18 mei 2001. 
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bedoelde accijnsverhoging is die van 1 november 1986508. Evenmin staat in de parle-
mentaire geschiedenis te lezen, dat het kwartje van KOK stoelt op lage energieprijzen 
anno 1991. De accijnsverhoging uit 1991 terugdraaien past volgens de bewindslieden 
anno 1999 niet in de afspraken van het RA 1998. Daarin is neergelegd dat het financi-
eel-sociaal-economisch beleid zich onder meer toespitst op een dynamische en duur-
zame economie. Van dat beleid maken de variabilisatie van autokosten en het mobili-
teits- en milieubeleid nog steeds pregnant deel uit509. Het RA 2002 kondigt aan, dat het 
‘zogenoemde «kwartje van Kok»‘ in februari 2004 via een ‘verhoging van de benzine-
accijnsverlaging’ aan de pomp wordt teruggegeven, vooruitlopend op lastenver-
lichting510. 

Een andere specifieke rechtsgrond van de accijnzen van minerale oliën is het ge-
bruik als instrument om verlaging van de integrale milieudruk te realiseren via het 
bereiken van de optimale brandstofmix tussen de drie traditionele motorbrandstoffen 
benzine, diesel en LPG, en het fiscaal begeleid introduceren en stimuleren van schone-
re, traditionele brandstoffen die, gewogen op integrale milieueffecten, een goede kos-
teneffectiviteit hebben, zoals laagzwavelige of zelfs zwavelvrije dieselolie en benzine 
en klimaatneutrale brandstoffen, dat wil zeggen brandstoffen die gedurende hun ge-
hele levenscyclus geen of nauwelijks broeikasgassen uitstoten, zoals biobrandstoffen 
en waterstof511. Het kabinet kiest niet voor één bepaalde technologie of brandstof, 
maar stuurt op doelstellingen, normen en randvoorwaarden. De uiteindelijke techno-
logiekeuzen worden aan de markt overgelaten. Dit laat onverlet dat het wel een gun-
stig klimaat, ook fiscaal, creëert voor kansrijke technologieën512. Gedurende 2001 tot 
en met 2003 zorgen twee stimuleringsregelingen voor 100% penetratie van laagzwa-
velige benzine en diesel513. Aan de pomp is nog slechts laagzwavelige brandstof ver-
krijgbaar514. Vanaf 1 juli 2005 wordt zwavelvrije diesel via een differentiatie in de 

 
508.  Wet van 31 oktober 1986, Stb. 542. Kamerstukken II 1985-1986, 19 612. 
509.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 25, blz. 1. 
510. Kamerstukken II 2002-2003, 28 375, nr. 5, blz. 24. De budgettaire derving van deze compensatie 

bedraagt € 500 miljoen. 
511.  Onder laagzwavelige ongelode lichte olie wordt verstaan: ongelode lichte olie die voldoet aan de 

milieutechnische specificaties zoals die ten aanzien van het zwavelgehalte voor benzine zijn vast-
gesteld in bijlage III van richtlijn, nr. 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Euro-
pese Unie van 13 oktober 1998 (PB L 350) betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrand-
stof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad, naar de tekst zoals deze bij die richtlijn is 
vastgesteld. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 9-10. Kamerstukken II 2001-2002, 
27 829, nr. 2, blz. 12. Richtlijn, nr. 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europe-
se Unie van 13 oktober 1998 (PB L 350) betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof 
en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad, bijlage III. Kamerstukken II 2001-2002, 
28 003, nr. 2, blz. 48. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 10-11. Kamerstukken II 2000-
2001, 27 400 XI, nr. 34. Kamerstukken II 1999-2000, 26 852 nr. 3, blz. 8. Artikel 71c Wa. 

512.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 667, nr. 2, blz. 2. 
513.  Onder zwavelvrije halfzware olie en gasolie wordt verstaan halfzware olie en gasolie met een 

zwavelgehalte van maximaal 50 mg/kg. 
514.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 000 XII, nr. 65, blz. 6. Kamerstukken II 2002-2003, 28 608, nr. 3, 

blz. 18. Kamerstukken II 2003-2004, 29 210, nr. 3, blz. 17-18. 
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dieselaccijns gestimuleerd515. Per 1 januari 2006 wordt op basis van de Richtlijn ener-
giebelastingen516 en de richtlijn biobrandstoffen517 een brede stimuleringsregeling voor 
biobrandstoffen ingevoerd die brandstofleveranciers verplicht om een deel van hun 
brandstoffen te leveren in de vorm van biobrandstoffen en die het mengen van maxi-
maal 2% biobrandstoffen bij benzine en diesel518 fiscaal compenseert519. Voorts wordt 
nadrukkelijk ingezet op de ontwikkeling van de tweede generatie biobrandstoffen520. 

 
515.  Artikel 27 lid 1 onderdeel b Wa. Kamerstukken II 2004-2005, 29 770, nr. 1, blz. 3. Kamerstukken II 

2004-2005, 29 800 XI, nr. 2, blz. 149 en 153. Onder zwavelvrije halfzware olie en gasolie wordt ver-
staan halfzware olie en gasolie met een zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg. Artikel 27 lid 8 Wa. 

516.  Op grond van artikel 15 Richtlijn energiebelastingen kan in het kader van proefprojecten, waarbij 
technologisch en milieuhygiënisch onderzoek plaatsvindt, zonder derogatie vrijstelling worden 
verleend. Op grond van artikel 19 Richtlijn energiebelastingen kan een derogatie worden aange-
vraagd voor een vrijstelling of verlaagd tarief voor biobrandstoffen. Zie ook het voormalige artikel 8 
lid 2 onderdeel d Structuurrichtlijn minerale oliën (vervallen per 1 januari 2004). 

517. Het richtlijnvoorstel dat heeft geleid tot de Richtlijn biobrandstoffen kent de volgende onderdelen 
(COM(2001) 547 dd. 7 november 2001): 1. Definitie van biobrandstoffen, biomassa en energie-
inhoud; 2. Lidstaten worden verplicht tot een minimumaandeel biobrandstoffen (gerelateerd aan 
de in die staat verkochte diesel en benzine voor transportdoeleinden). De EC stelt het volgende 
schema voor: 2% in 2005 oplopend met 0,75% per jaar tot 5,75% in 2010. Vanaf 2009 moeten alle 
genoemde transportbrandstoffen voor 1% bestaan uit biobrandstoffen (in bijgemengde vorm), ook 
dit percentage loopt op met 0,75% per jaar. 3. Biobrandstoffen kunnen worden aangeboden als: pu-
re biobrandstoffen, bijgemengd bij diesel of benzine, of bijgemengd als afgeleid additief (zoals 
ETBE, ethyltertiobutylether). 4. Uiterlijk 1 januari 2008 zal de EC rapporteren over de voortgang en 
de gevolgen van deze maatregelen. Op basis van dat rapport zal bekeken worden of de richtlijnen 
moeten worden aangepast. Zie ook Richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 92/81/EEG wat be-
treft de mogelijkheid een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde minerale oliën die bio-
brandstoffen bevatten en op biobrandstoffen. 

518. Dieselmotoren kunnen worden aangepast voor het gebruik van plantaardige oliën. Het gaat hierbij 
echter niet om aanpassingen die zonder meer als eenvoudig gekenschetst kunnen worden. Het ge-
bruik van plantaardige olie in dieselmotoren kan drie soorten problemen veroorzaken. In de eerste 
plaats kunnen kunststoffen afdichtingen in het brandstofsysteem worden aangetast, waardoor lek-
kage optreedt. Om dat te voorkomen dienen aangepaste materialen te worden toegepast in die af-
dichtingen. Sommige auto- en motorfabrikanten hebben in hun producten met dit criterium al re-
kening gehouden. In de tweede plaats kan bij overschakeling van normale dieselolie op plantaardi-
ge olie die plantaardige olie als detergens werken, waardoor afzettingen in het brandstofsysteem in 
oplossing geraken en vervolgens aanleiding geven tot verstopping van het brandstoffilter. Dit 
vraagt bij overschakeling om bijzondere aandacht. Deze twee problemen gelden ook voor biodiesel. 
Ten slotte kan het gebruik van plantaardige olie in plaats van diesel of biodiesel leiden tot ernstige 
koolafzetting in de verbrandingskamer en op het uiteinde van de verstuiver. De ene motor is hier-
voor gevoeliger dan de andere. De invloed hiervan op de schadelijke emissies kan aanzienlijk zijn. 
In sommige gevallen kan het probleem wellicht worden voorkomen door montage van een ander 
type verstuivers. 

519.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 540, nr. 26, blz. 116-117 en 120. Kamerstukken II 2003-2004, 
29 200 XI, nr. 106, blz. 10. Kamerstukken II 2004-2005, 29 770, nr. 1, blz. 3. Kamerstukken II 2004-
2005, 29 800 XI, nr. 2, blz. 148 en 312. Kamerstukken II 2004-2005, 29 767, nr. 50 en nr. 60. Kamer-
stukken II 2004-2005, 29 770, nr. 1, blz. 3. Kamerstukken II 2004-2005, 29 800 XI, nr. 2, blz. 148 
en 312. De aanloop naar de brede stimulering van biobrandstoffen is te vinden in: Handelingen II 
1995–1996, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 1579, blz. 3211-3212. Kamerstukken II 1996-1997, 
24 884, nr. 5, blz. 12-15. Kamerstukken II 1996-1997, 25 026, nr. 1. Kamerstukken II 1997-1998, 
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Kerosine is in 1931 buiten de heffingsgrondslag van de Benzinewet gebleven521. In 
1962 heeft zich dit herhaald, maar nu op basis van de internationale luchtvaart-
overeenkomsten, die bepalen dat brandstoffen die zich bevinden aan boord van bin-
nenkomende en uitgaande luchtvaartuigen vrijgesteld moeten zijn van douanerechten 
en nationale heffingen522. De vraag of aan deze vrijstelling een einde moet komen, is 
onderwerp van discussie in EU- en ICAO-verband523. Het vraagstuk wordt onder meer 
bezien vanuit duurzame ontwikkeling, vervoerspolitiek en Europese integratie524. Los 

 
25 405, nr. 17, blz. 11. Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 XIV, nr. 2, blz. 15-16. Kamerstukken II 
1997-1998, 24 785, nr. 4, blz. 11. Kamerstukken II 1997-1998, 25 026, nr. 4, blz. 9-10. Kamerstuk-
ken II 1997-1998, 25 600 XIV, nr. 2, blz. 7. Kamerstukken II 1997-1998, 25 689, nr. 3, blz. 1-2 en 
blz. 15-21 en nr. 6, blz. 28-29. Kamerstukken II 1997-1998, 25 026, nr. 4, blz. 10 en nr. 7, blz. 6 en 
nr. 10, blz. 3. Kamerstukken II 1998-1999, 26 419, nr. 2, blz. 5. Kamerstukken II 1998-1999, 25 605, 
nr. 2, blz. 21. De overheidsbijdrage voor het Nedalco-project bedraagt ten hoogste € 6,5 miljoen. 
Kamerstukken II 1998-1999, 25 605, nr. 2, blz. 21. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 XIV, nr. 8, 
blz. 28. Handelingen II 1999–2000, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 630, blz. 1393-1394 en nr. 
1268, blz. 2841-2842. Kamerstukken II 2000-2001, 27 400 IXB, nr. 32, nr. 33 en nr. 35, blz. 1-5. Ka-
merstukken II 2000-2001, 27 404, nr. 2, blz. 179. Handelingen II 2000–2001, Aanhangsel van de 
Handelingen, nr. 1403, blz. 2927-2928. Handelingen II 2000-2001, blz. 77-4979 en 77-4980. Hande-
lingen I 2000-2001, 6 februari 2001, blz. 19-893 en 19-910. Kamerstukken II 2001-2002, 21 501-08, 
nr. 147. Kamerstukken II 2001-2002, 22 112, nr. 217, blz. 11-13. Kamerstukken II 2002-2003, 
28 600 IXB, nr. 2, blz. 167. Kamerstukken II 2002-2003, 28 606, nr. 1, blz. 112. 

520.  Brief van de staatssecretaris van 7 oktober 2005, met kenmerk WV 2005-00211 aan Koninklijke 
Nedalco B.V. te Bergen op Zoom. Zie ook: Belastingplan 2006. 

521.  Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 3, blz. 3 rk. 
522.  Convention on International Civil Aviation, Stb. 1947, H 165. De mondiale belastingvrijstelling is 

opgenomen in het Verdrag van Chicago, in resoluties van de ICAO, de Internationale Burgerlucht-
vaartorganisatie en in bilaterale luchtvaartverdragen die op het Verdrag van Chicago zijn geba-
seerd. Deze vrijstelling is overgenomen in de fiscale regelgeving van de EG. De accijnsvrijstelling 
die in EG-verband voor kerosine voor verbruik in de commerciële luchtvaart geldt, ligt vast in de 
Richtlijn energiebelastingen. Artikel 14 lid 1 derde volzin Richtlijn energiebelastingen. De belas-
tingderving door de vrijstelling van kerosine bedraagt voor Nederland € 122 miljoen. Ook de com-
munautaire regelgeving ter zake van de BTW kent een dergelijke – zij het meer algemene – ver-
plichte vrijstelling. Deze BTW-vrijstelling is echter niet van belang, gegeven het vooraftrekrecht, 
het recht tot aftrek van betaalde BTW door de luchtvaartondernemer wanneer de brandstof wordt 
gebruikt in het kader van die onderneming. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 16, blz. 34. 

523.  Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 16, blz. 34. Kamerstukken II 2001-2002, 27 801, nr. 2, 
blz. 25. 

524.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. blz. 97. Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 XII, nr. 4, 
blz. 20. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 XII, nr. 2, blz. 14-15. Kamerstukken II 2000-2001, 
27 603, nr. 3, blz. 76. Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-07, nr. 189, blz. 5. Kamerstukken II 1996-
1997, 25 089, nr. 4, blz. 17. Ook de communautaire regelgeving ter zake van de BTW kent een der-
gelijke – zij het meer algemene – verplichte vrijstelling. Deze BTW-vrijstelling is echter niet van be-
lang, gegeven het vooraftrekrecht, het recht tot aftrek van betaalde BTW door de luchtvaartonder-
nemer wanneer de brandstof wordt gebruikt in het kader van die onderneming, zij het dat het 
eindresultaat ‘vervoer’ ook is vrijgesteld. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 23-24. 
Kamerstukken II 1999-2000, 21 501-07, nr. 239, blz. 4. Kamerstukken II 1999-2000, 21 501-09, nr. 
103, blz. 2. Kamerstukken II 1999-2000, 21 501-09, nr. 104, blz. 2 Kamerstukken II 1994-1995, 
23 552, nr. 52, blz. 22. Kamerstukken II 2000-2001, 27 603, nr. 6, blz. 96. Kamerstukken II 1994-
1995, 23 552, nr. 37, blz. 12. Kamerstukken II 1997-1998, 24 786, nr. 39, blz. 26. Kamerstukken II 
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van de vraag van internationaal recht, heeft de EC in haar Witboek over het Europese 
vervoersbeleid (2001) opgemerkt dat kon worden overwogen ‘de belastingvrijstelling 
voor vliegtuigbrandstof in het kader van intracommunautaire vluchten af te schaffen. 
Deze benadering is niet zonder problemen, aangezien zij vooropstelt dat niet-commu-
nautaire vervoerders die op intracommunautaire routes vliegen gelijk worden behan-
deld’. Tot op heden hebben de inspanningen van de EC niet tot een wijziging van het 
Europese accijnsregime geleid. Accijnsheffing van kerosine lijkt eenvoudig in te voe-
ren, maar de hindernissen zijn groot door de ontgaansmogelijkheden die luchtvaart-
maatschappijen hebben wanneer deze niet wereldwijd wordt in gevoerd. Hierop be-
staat op de korte termijn geen kans, gegeven de door de US, veel ontwikkelingslanden, 
maar ook een flink aantal lidstaten van de EU betrokken standpunten525. Per 1 januari 
2005 kunnen de lidstaten kerosine voor binnenlandse vluchten belasten. Nederland 
heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt526. Het accijnsregime biedt overigens 
ook de mogelijkheid om ter zake van vluchten tussen twee lidstaten accijns van de 
brandstof te heffen, als beide lidstaten dit in een bilateraal verdrag zijn overeengeko-

 
1995-1996, 22 026, nr. 17, blz. 9-10. Kamerstukken I 2002-2003, 27 603, nr. 88b, blz. 29. Kamer-
stukken II 1994-1995, 23 552, nr. 52, blz. 14. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 7, blz. 14. Ka-
merstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 9, blz. 70. Kamerstukken II 1995-1996, 21 501-09, nr. 51, 
blz. 3. Kamerstukken II 1996-1997, 25 089, nr. 4, blz. 17. Kamerstukken II 2001-2002, 28 074, nr. 7, 
blz. 40. Kamerstukken II 1994-1995, 24 213, nr. 2, blz. 5. Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-09 en 
21 501-10, nr. 70, blz. 9. Kamerstukken II 1997-1998, 25 405, nr. 17, blz. 64. Kamerstukken II 1991-
1992, 22 497, nr. 1, blz. 18. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 10, blz. 10. Kamerstukken II 
1994-1995, 24 213, nr. 2, blz. 11. Kamerstukken I 1996-1997, 22 026, nr. 70, nr. 222c, blz. 2. Kamer-
stukken II 1997-1998, 24 786, nr. 15, blz. 39. Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-09, nr. 68, blz. 2. 
Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-09, nr. 69, blz. 2. Kamerstukken II 1996-1997, 22 026, nr. 21, 
blz. 4. Kamerstukken II 1996-1997, 22 026, nr. 53, blz. 22. Kamerstukken II 1996-1997, 22 026, nr. 
26, blz. 10. Kamerstukken II 1997–1998, 25 600 XII, nr. 2 blz. 9. Kamerstukken II 1996-1997, 25 003, 
nr. 2, blz. 11. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, blz. 64-65. Kamerstukken II 1997-1998, 21 
501-08 en 21 501-09, nr. 80, blz. 3. Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 (XI), nr. 8, blz. 75. Kamer-
stukken II 1996-1997, 25 003, nr. 2, blz. 11. Kamerstukken II 1997-1998, 25 405, nr. 17, blz. 64. Ka-
merstukken II 1997-1998, 25 466, nr. 19, blz. 11. Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 XII, nr. 40, 
blz. 4. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, blz. 63. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, 
blz. 64-65. Kamerstukken II 1999-2000, 26 603, nr. 26, blz. 12. Kamerstukken II 1997-1998, 24 786, 
nr. 15, blz. 39. Handelingen II 1992-1993, 24 november 1992, blz. 28-2068 lk. Kamerstukken II 
1998-1999, 25 605, nr. 2, blz. 68. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 XI, nr. 62, blz. 3. Kamerstuk-
ken II 1997-1998, nr. 16, blz. 4. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, blz. 32. Kamerstuk-
ken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, blz. 32. Kamerstukken II 1999-2000, 26 804, nr. 2, blz. 68. Ka-
merstukken II 1997-1998, 21 501-08, nr. 73, blz. 9. Kamerstukken II 1997-1998, 21 501-08, nr. 78, 
blz. 5. Kamerstukken II 1997-1998, 25 810, nr. 2, § 7.2. Kamerstukken II 1997-1998, nr. 16, blz. 14. 
Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 9, blz. 54. Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 10, 
blz. 57. Kamerstukken II 1995-1996, 22 026, nr. 17, blz. 106-107. Kamerstukken II 1998–1999, 26 
580, nr. 1, blz. 30. Kamerstukken II 1998–1999, 26 580, nr. 1, blz. 45. Kamerstukken II 1999-2000, 
21 501-07, nr. 278, blz. 5. Kamerstukken II 1999–2000, 22 112, nr. 145, blz. 4. Kamerstukken II 
1999-2000, 21 501-09, nr. 113, blz. 4. Kamerstukken II 1999-2000, 26 603, nr. 26, nr. 12. Kamer-
stukken II 2000-2001, 27 404, nr. 2, blz. 72. Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 97. Ka-
merstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 5, blz. 8. Kamerstukken II 2004-2005, 29 667, nr. 2, blz. 4. 

525.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 200 XII, nr. 2, blz. 191. 
526.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 667, nr. 2, blz. 4. 
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men. Voor zover bekend zijn dergelijke verdragen binnen de EU nog niet tot stand 
gekomen. 

Een lidstaat kan een derogatie worden verleend door middel van unanieme goed-
keuring van de Raad op voorstel van de EC van bepalingen van de Accijnsrichtlijn. In 
het algemeen betreft dit het mogen toepassen van een afwijkend accijnstarief voor 
een bijzondere brandstof of voor een bijzondere toepassing527. Voorbeelden in Neder-
landse verhoudingen zijn het dieselakkoord (verlaagd accijnstarief voor laagzwavelige 
dieselolie en tijdelijke toepassing teruggaafregeling paarse dieselolie voor taxi’s)528, het 
verlaagde LPG-accijnstarief voor gebruik in bussen in het openbaar vervoer529 en de 
paarsedieselregeling530. Grootschalig gebruik van LPG of aardgas als brandstof voor de 
aandrijving van autobussen in plaats van halfzware olie of gasolie (diesel) levert be-
langrijke emissiereducties op voor in het bijzonder NOx-deeltjes en geluid531. 

3.4.9 Energie 

‘en ook hierin is deze aanprijzing voor de Indirecte Belastingen gelegen, in ieder Land 
waar de behoeften van den Staat niet toelaten zich tot weinige en geringe impositien te 
bepalen, dat de betaling ongevoelig, ja dikwijls bijna onwetend geschiedt’532 

 
MR. JEAN HENRI APPELIUS, 

Staatsraad en Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen, 7 juni 
1816 

 

 
527.  Artikel 19 Richtlijn energiebelastingen. Vóór 1 januari 2004: artikel 8 lid 4 Structuurrichtlijn mine-

rale oliën. Kamerstukken II 2000-2001, 21 501-07, nr. 305, blz. 3. 
528.  Kamerstukken II 2000-2001, 21 501-07, nr. 311, blz. 3-4. 
529.  Regeling van 8 oktober 1992, Stcrt. 1992, 202, en Stcrt. 1998, 109. Beschikking van 21 april 1998, PB 

L 126. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XI, nr. 3, blz. 117. 
530.  Kamerstukken II 2000-2001, 21 501-07, nr. 314, blz. 7. Kamerstukken II 2000-2001, 21 501-07, nr. 

314, blz. 7. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 10. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, 
nr. 4, blz. 11. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 5, blz. 18. 

531.  De uitstoot van NOx is bij LPG- en aardgasbussen tot circa vijf keer lager. De uitstoot van deeltjes op 
massabasis is nagenoeg nihil terwijl de uitstoot bij een dieselbus circa 0,2 g/km bedraagt. Voor ge-
luid leidt het gebruik van LPG of aardgas tot een reductie van circa 3 decibel (dB(A)). LPG of aardgas 
als brandstof kan – vanwege onder meer de bijzondere eisen aan de opslag in het vervoermiddel en 
de enigszins beperkte actieradius – voor autobussen geen onbeperkte toepassing vinden. In de sec-
tor openbaar vervoer zijn deze beperkingen minder van belang. In die sector kan een overgang van 
diesel naar LPG of aardgas dan ook op een meer zinvolle wijze plaatsvinden. Dit wordt gerealiseerd 
door de toepassing van de zogenoemde VAMIL-regeling en in de continuering van de zogenoemde 
MIBU-regeling. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen van 22 juli 
1991, nr. MBB 08791018, Stcrt. 166. Regeling van 8 oktober 1992, Stcrt. 202 en Stcrt. 1998, 109. De-
ze regelingen voorzien respectievelijk in een (fiscaal) versnelde afschrijving van de investeringen 
ter zake van de LPG- of aardgasinstallaties en in de mogelijkheid tot het verkrijgen van een financi-
ele bijdrage ter zake van die investeringen. 

532.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. 
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In de ‘60-er jaren van de 20e eeuw neemt de behoefte aan fundamentele maatregelen 
ter beteugeling van de luchtvervuiling en de toename van het energieverbruik in het 
algemeen en inrichting van de energievoorziening allengs toe533. De onmatige groei 
van het energieverbruik moet worden afgeremd534: ‘Aanzetten hiertoe zijn er ook al, 
zij het op bescheiden wijze. Het prijsbeleid ten aanzien van de energiedragers, meer in 
het bijzonder energieverbruikers, het absolute toewijzingenbeleid (bij voorbeeld de 
beschikbaarheid van gas voor elektrische centrales), het accijnzenbeleid (vgl. benzine) 
geven aanknopingspunten’, aldus de bewindslieden (1973)535. Belastingheffing op 
energieproducten heeft aldus de bewindslieden ‘uiteraard mede betekenis voor de te 
voeren energiepolitiek‘536. Het energieprobleem dwingt tot inventiviteit bij de beleids-
vorming. Voor het wegvervoer geldt al het variabilisatiebeleid. Het rijden moet meer 
dan het bezit van auto’s worden belast. In 1985 wordt de mogelijkheid van een verho-
ging van de diverse accijnzen op energiedragers overwogen, maar gekozen voor een 
omstreden BTW-verhoging vanwege de bredere werking daarvan. Een BTW-verhoging 
wordt niet in overeenstemming geacht met de standstill-afspraak in EG-verband aan 
de vooravond van de BTW-harmonisatie in het licht van de instelling van de interne 
markt. Wel zijn de bewindslieden voornemens alsnog het instrument van accijnsver-
hoging in te zetten bij verdere afname van de aardgasbaten in 1987537. 

In 1991 wordt met spanning uitgezien naar de uitkomsten van de onderzoeken van 
de Stuurgroep WOLFSON met betrekking tot een regulerende energieheffing538. De rap-
portage van de stuurgroep verschijnt op 26 februari 1992539. Ook in EG-verband wor-
den de mogelijkheden van een energiebelasting bezien540. Op 26 mei 1992 komt de EC 
met een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot invoering van een belasting op de 
uitstoot van kooldioxide en op het gebruik van energie541. Het richtlijnvoorstel omvat 
vrijwel alle brandstoffen en elektriciteit. De belasting is gebaseerd op zowel energie-
waarde als CO2-uitstoot bij verbranding van de belaste producten. De Europese 
CO2-energiebelasting moet een regulerende belasting worden, dat wil zeggen een 
belasting die niet is gericht op het leveren van extra belastingopbrengsten. De niet 
beoogde opbrengst wordt fiscaal neutraal gecompenseerd542. Als onderdeel van de 

 
533.  Kamerstukken II 1965-1966, 8302, nr. 4. Handelingen II 1966-1967, 15 december 1966, blz. 415, 

427 en 466. Kamerstukken II 1968-1969, 10 189, nr. 2. Handelingen II 1969-1970, 4 februari 1970, 
blz. 2079 lk. 

534.  Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1078 rk. 
535.  Kamerstukken II 1973-1974, 12 600 hoofdstuk XIII, nr. 2, blz. 33. 
536.  Kamerstukken II 1965-1966, 8302, nr. 5, blz. 1. 
537.  Kamerstukken II 1985-1986, 19 562, nr. 6, blz. 3-5. 
538.  Kamerstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 8, blz. 6. 
539.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 779, nr. 1, blz. 12. 
540.  Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 9. 
541.  COM(92) 226 definitief, PB 1992, nr. C 196. 
542.  Voor de heffing en de compensatie (‘terugsluis’) is aangesloten bij een verdeling over de verzamel-

sectoren land- en tuinbouw, MKB en het grootbedrijf. De berekening van het saldo van belasting-
heffing en compensatie is zowel voor huishoudens als bedrijven op macroniveau gemaakt. Of de 
lastenverzwaring ten gevolge van de energiebelasting op microniveau wordt gecompenseerd hangt 
onder meer af van het energieverbruik en van de mate waarin energiebesparende maatregelen 
worden getroffen. Huishoudens en bedrijven die door het treffen van maatregelen profiteren van 
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compensatie van de niet-beoogde opbrengsten worden in opeenvolgende jaren grote 
sommen besteed aan positieve prikkels in het belang van duurzame ontwikkeling, 
waarmee het samengaan van belonen en belasten in de verduurzaming ofwel ver-
groening van het belastingstelsel wordt vorm gegeven. Het is draagvlakbevorderend 
en betekent een belangrijke impuls voor verdergaande energiebesparing door bedrij-
ven en particuliere huishoudens543. 

De werkingssfeer van de in 1992 tot stand gekomen Structuurrichtlijn minerale oli-
en544 en Tariefrichtlijn minerale oliën545 omvat lang niet alle energieproducten, maar is 
beperkt tot minerale oliën546. De omstandigheid dat communautaire bepalingen ont-
breken om elektriciteit en andere energieproducten dan minerale oliën, waaronder 
aardgas en kolen, aan minimumlasten te onderwerpen, wordt als nadelig gezien voor 
de goede werking van de interne markt, omdat elke lidstaat er heffingen met geheel 
eigen aard en hoogte van tarieven op kan nahouden. Voor de goede werking van de 
interne markt en de verwezenlijking van de doelstellingen van het communautaire 
beleid in andere sectoren is het nodig dat op communautair niveau minimumtarieven 
voor energieproducten worden vastgesteld, met inbegrip van aardgas, kolen en elek-
triciteit, waarmee bestaande verschillen tussen de lidstaten kleiner worden gemaakt. 
De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving 
en uitvoering van het beleid van de Gemeenschap op andere terreinen547. Als partij bij 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake klimaatverandering heeft de 
Gemeenschap het protocol van Kyoto bekrachtigd. De geharmoniseerde belastinghef-
fing van energieproducten en elektriciteit is een van de beschikbare instrumenten om 
de doelstellingen van het KYOTO-protocol te verwezenlijken548. Voor de transitie naar 
de duurzame energiehuishouding zijn instrumenten nodig die op systeemniveau wer-
ken, zoals energiebelastingen en emissiehandel549. 

Gebaseerd op deze ontwikkelingen wordt in Nederland vanaf 1 januari 1996 tot 
2004 de regulerende energiebelasting (REB) geheven, een nationale accijns. De tarie-
ven van de REB worden in jaarlijkse etappes verhoogd onder verlichting van de lasten 

 
de positieve prikkels, en/of een relatief laag energieverbruik hebben, zullen als gevolg van de belas-
tingverschuiving een financieel voordeel hebben. Huishoudens en bedrijven met een relatief hoog 
energieverbruik die geen besparingsmaatregelen treffen zullen een financieel nadeel ondervinden. 
De regering beoogt op deze wijze een krachtige impuls te geven aan het energiebesparende gedrag 
van bedrijven en huishoudens. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 7. 

543.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 7. 
544. Vervallen per 1 januari 2004 ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de Richtlijn energiebe-

lastingen. Richtlijn 92/81/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de 
structuur van de accijns op minerale oliën (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 12). 

545.  Vervallen per 1 januari 2004 ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de Richtlijn energiebe-
lastingen. Richtlijn 92/82/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpas-
sing van de accijnstarieven voor minerale oliën (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 19). 

546.  Dit is de reden waarom deze beide richtlijnen zijn vervallen ter gelegenheid van de inwerkingtre-
ding van de Richtlijn energiebelastingen per 1 januari 2004. 

547.  Artikel 6 EG. 
548. Kamerstukken II 2003-2004, 29 207, nr. 3, blz. 2. 
549.  Kamerstukken II 2001-2002, 27 801, nr. 13, blz. 47. 
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op arbeid en ondernemen550. Door middel van een belastingvermindering, aanvanke-
lijk een belastingvrije voet, wordt alleen het vermijdbare energieverbruik belast551. De 
regering ziet de REB als een eerste, kleine stap552, waarvan de tarieven zich sterk op-
waarts moeten ontwikkelen553. 

Op het tweede voorstel van de EC (1997)554, wordt in het najaar van 2003 de Richt-
lijn energiebelastingen aanvaard. De ratio van deze richtlijn ligt in verbetering van de 
interne markt en de bijdrage aan de milieudoelstellingen555. De richtlijn is door de 
lidstaten geïmplementeerd per 1 januari 2004556. Aan de vooravond van de implemen-
tatie van de richtlijn voldoet Nederland met de accijnzen van minerale oliën, de BSB 

 
550.  Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 1, blz. 28. Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 28, 

blz. 9-10. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200, nr. 1-2, blz. 35-36. Kamerstukken II 1998-1999, 
26 245, nr. 3, blz. 7-10. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 8. Kamerstukken II 1999-
2000, 27 177, nr. 1, blz. 4. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 18-20. Kamerstukken II 
1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 20. Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 4. Centraal Plan 
Bureau, Vergroening en energie, Effecten van verhoogde energieheffingen en gerichte vrijstellingen, 
’s-Gravenhage 1997, Werkdocument 96. 

551.  Aangezien een belastingvrije voet voor niet-leidinggebonden brandstoffen niet mogelijk is, is de 
niet-mogelijke belastingvrije voet gecompenseerd in lagere REB-tarieven voor deze brandstoffen, 
bijvoorbeeld voor gasolie een tarief van ƒ 85,30 in plaats van ƒ 125,40 per 1.000 liter. Kamerstuk-
ken II 2000-2001, 27 415, nr. 3, blz. 13-14. Artikel 53 lid 4 Wbm. Artikel 63 Wbm. Kamerstukken II 
1998-1999, 26 245, nr. 3, blz. 9-10. Het Belastingplan 2003 Deel I verruimt de belastingverminde-
ring met ingang van 1 januari 2004 naar € 179, met ingang van 1 januari 2005 naar € 181 en met in-
gang van 1 januari 2006 naar € 182, Stb. 2002, 615, artikelen XVII, XVIII en XIX. Kamerstukken II 
2000-2001, 27 415 nr. 3, blz. 15. Besluit van de Staatssecretaris van 24 april 2002, nr. 
CPP2002/1199M. 

552.  NRC 29 november 1995. 
553.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 770, nr. 1, blz. 1-2. Kamerstukken II 2004-2005, 29 770, nr. 2, blz. 2. 
554.  COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. 
555.  Het Raadgevend Comité EGKS plaatst kritische kanttekeningen bij het EC-voorstel voor de Richtlijn 

energiebelastingen: Resolutie van het Raadgevend Comité EGKS betreffende het door de Europese 
Commissie ingediende voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de commu-
nautaire regeling voor de belasting van energieproducten (met eenparigheid van stemmen en één 
onthouding aangenomen tijdens de 337e zitting op 10 oktober 1997) (97/C 356/03), PB nr. C 356 
van 22 november 1997, blz. 3. Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 10. Ka-
merstukken II 1995-1996, 22 232, nr. 7. Handelingen I 1995-1996, 24 250 en 24 344, nr. 40c, blz. 7. 
Handelingen I 1995-1996, 24 250 en 24 344, nr. 40c, blz. 9. Kamerstukken II 1996-1997, 25 000 IXB, 
nr. 21. Kamerstukken II 1996-1997, 25 110, nr. 16, blz. 12. Kamerstukken II 1996-1997, 25 479, nr. 
12, blz. 35. Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-07, nr. 178, blz. 3. Kamerstukken II 1996-1997, 21 
501-07, nr. 181, blz. 3. Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 (IXB), nr. 3, blz. 22. Kamerstukken II 
1998-1999, 25 605, nr. 2, blz. 83. Kamerstukken II 1999-2000, 26 603, nr. 4, nr. 13-14. Kamerstuk-
ken II 1999-2000, 26 603, nr. 4, nr. 13-14. Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 3. Kamer-
stukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 15. Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 6. Ka-
merstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 6. Kamerstukken II 1996-1997, 22 112, nr. 85, blz. 3. 
Kamerstukken II 1996-1997, 25 000 IXB, nr. 21. Kamerstukken II 2001-2001, 28 005, nr. 1, blz. 102. 
Kamerstukken II 2003-2004, 29 207, nr. 3, blz. 2. 

556.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 207. 
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en de REB al in hoge mate aan de richtlijnvereisten557. Ter gelegenheid van het intre-
den in de groep communautaire accijnzen van per 1 januari 2004 verliest de REB het 
predicaat regulerende en wordt vanaf dat moment kortweg aangeduid als: Energiebe-
lasting (EB). De richtlijn verplicht tot het onder fiscale controle brengen van biobrand-
stoffen. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor plantaardige oliën die bestemd zijn om te 
worden gebruikt als brandstof hetzelfde controleregime gaat gelden als voor minerale 
oliën. De richtlijn verplicht ook tot het vrijstellen van minerale oliën als brandstof voor 
de opwekking van elektriciteit.  

De rechtsgrond van de EB is tweeledig. In de eerste plaats is de EB een financiële 
aansporing tot energiebesparing en in de tweede plaats een financieringsinstrument 
ten behoeve van verschuiving van lasten van arbeid naar milieubescherming in het 
belang van werkgelegenheid en bedrijvigheid (arbeid en ondernemen)558. Volgens de 
EC (2000) zijn de accijnzen een essentieel instrument voor het energiebeleid. Met 
behulp van de geringe prijselasticiteit van de vraag naar energieproducten kan de EB 
een duurzaam coherent en zo nodig progressief prijssignaal afgeven ter verwezenlij-
king van de doelstellingen van het energiebeleid559. De EB is een algemene indirecte 
belasting waarmee primair wordt beoogd energiebesparend gedrag te bewerkstelligen 
bij kleinverbruikers van aardgas, elektriciteit, huisbrandolie, halfzware olie (petrole-
um), gasolie (waaronder de zogenoemde rode diesel voor verbruik in mobiele werk-
tuigen), propaan, butaan en LPG. Een opbrengst in de vorm van financiële middelen 
voor de schatkist is slechts van secundair belang. Zowel vanuit de doelstelling van de 
EB als vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid worden de laatst genoemde vijf ener-
gieproducten, die een substituut zijn voor aardgas, in de heffing betrokken. Kolen, turf 
en hout blijven buiten de EB, omdat deze energieproducten vrijwel niet meer gebruikt 
worden voor kleinschalige toepassingen. De distributiekanalen zijn dan ook nagenoeg 
geheel verdwenen. Ook zware stookolie blijft erbuiten, omdat verbruik hiervan bij 

 
557.  Het tarief voor verbruik boven de 10 miljoen m3 voldoet tot 1 januari 2004 niet aan het minimum 

voor niet-zakelijk verbruik uit de Richtlijn energiebelastingen. Tot 1 januari 2004 wordt geen EB 
geheven bij een verbruik boven 10 miljoen kWh per jaar. De Richtlijn energiebelastingen verplicht 
daartoe wel (zie hoofdstuk 7). 

558. Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 2-13. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, 
blz. 7-10. Kamerstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 6, blz. 4-5. Kamerstukken II 1994-1995, 23 900 
XIII, nr. 6. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800, nr. 1, Bijlage 13. Daar is ook aangegeven dat voor het 
vaststellen van de belastingvrije voet voor elektriciteit een objectieve maatstaf, vergelijkbaar met 
die voor aardgas, ontbreekt. Bovendien is het elektriciteitsverbruik veel sterker dan het gasverbruik 
afhankelijk van de aanwezige apparatuur en van het gebruiksgedrag. Het onvermijdelijke verbruik 
is derhalve niet op louter objectieve maatstaven gebaseerd. Met de omzetting van de belastingvrije 
voeten, uitgedrukt in hoeveelheden aardgas en elektriciteit, in een vast bedrag (per elektriciteits-
aansluiting) die de bewindslieden per 1 januari 2001 willen realiseren, blijft steeds het uitgangs-
punt gelden dat de belasting ziet op het vermijdbare verbruik. Alleen de vormgeving van het on-
vermijdelijke verbruik is anders, terwijl bovendien door de omzetting in een vast bedrag de milieu-
effectiviteit voor de categorie verbruikers met een laag energieverbruik nog wordt versterkt. 

559.  EC, Groenboek Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening, 
COM(2000) 769 definitief, Brussel, 29 november 2000, blz. 57. 
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kleinverbruikers feitelijk onmogelijk is560. De EB treft niet de energieproducten die 
worden gebruikt door het wegverkeer of als grondstof. 

De EB wordt vormgegeven in de Wbm, in de eerste plaats omdat binnen deze wet 
afzonderlijke milieugerelateerde belastingen zijn opgenomen. De bewindslieden be-
klemtonen geen principiële bezwaren te hebben tegen het gebruik van belastingen als 
instrument voor ecologische politiek, omdat het natuurlijk milieu een collectief goed 
is561. Heffing en inning van de EB op huisbrandolie, halfzware olie en LPG vindt plaats 
‘als ware de belasting accijns’, aldus de bewindslieden562. De belasting lift mee met de 
accijns, zoals ook de BSB, thans KB. De EB wordt geheven ter zake van de uitslag en 
van de invoer, als ware de EB een accijns, waar het betreft halfzware olie gasolie en 
vloeibaar gemaakt petroleumgas, en ter zake van de levering van aardgas en elektrici-
teit563. Omwille van optimale matiging van de administratielastendruk wordt niet 
gekozen voor een geheel afzonderlijke, buiten de Wbm vormgegeven belastingmaat-
regel. De EB heeft wat de milieugrondslag betreft een geheel ander karakter dan de 
andere belastingen op milieugrondslag die tot dan toe bij de Wbm zijn geregeld564. 
Desondanks voldoet de EB vanwege de forse opbrengst en al haar andere kenmerken 
aan de accijnsdefinitie. 

De EB wordt niet aangewend voor verruiming van de uitgaven van het Rijk of voor 
vermindering van het financieringstekort. De opbrengst wordt gebruikt om degenen 
die als gevolg van de EB rechtstreeks met een lastenverhoging worden geconfronteerd 
te compenseren en wel op zodanige wijze, dat daarmee, zoals ook in het RA 1994 en in 
het Witboek van DELORS

565 is vastgelegd, werkgelegenheid en koopkracht worden 
ondersteund566. Naast de REB (1996) blijft de al sedert 1988 bestaande eerste energie-
belasting, de BSB, gewoon bestaan567. Met het instrument REB wordt beoogd de Neder-
landse CO2-emissie in het jaar 2000 met 3% tot 5% te reduceren ten opzichte van 1989-
1990. De Europese energiebelasting wordt noodzakelijk geacht om die doelstellingen 
te realiseren568. Andere lidstaten hebben ook in enigerlei vorm energiebelastingen in 
werking569. Tijdens de parlementaire behandeling wordt door sommige Tweede-
Kamerleden stevig getwijfeld aan het regulerend effect. Gevreesd wordt dat de lasten 

 
560.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 15-16. 
561.  Handelingen II 1995-1996, 12 oktober 1995, Bijvoegsel, blz. 12-841. 
562.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 21. 
563.  Artikel 49 Wbm. 
564.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 15. 
565.  Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century – 

White Paper, COM(93) 700 final, 5 december 1993. Parts A and B, Bulletin of the European Commu-
nities, 6/93. 

566.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 1. Kamerstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 13. Ka-
merstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 30. Kamerstukken II 1995-1996, 24 525, nrs. 1–2. Kamerstuk-
ken II 1995-1996, 24 250, nr. 33. Kamerstukken II 1996-1997, 24 250 nrs. 34-41. Kamerstukken II 
1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 8. Kamerstukken II 1993-1994, 23 715, nr. 11, blz. 1. Kamerstukken II 
1995-1996, 24 250, nr. 6, blz. 12. 

567.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 9. 
568.  Kamerstukken II 1993-1994, 23 560 nrs. 1-2. Kamerstukken II 1993-1994, 23 561, nrs. 1-2. Kamer-

stukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 24. 
569.  Handelingen I 1995-1996, 5 december 1995, blz. 11-372 lk. 
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via de EB in belangrijke mate worden verschoven naar de eerste levensbehoeften, te 
weten energie voor wassen, koken en verwarming570. Het beoogde instrument wordt 
door de Tweede-Kamerleden REMKES en LANSINK (1995) een ‘onding‘ en het debat 
erover een ‘onzinnige discussie’ genoemd571. Het voorstel wordt evenwel in de beide 
Kamers met ruime meerderheden aangenomen572. Voordat REMKES’ geloofsgenoten in 
de Eerste Kamer afstand namen van de ‘onding-benadering’, hielden zij het debat bij 
monde van het Eerste-Kamerlid DE HAZE WINKELMAN (1995) lange tijd op spanning bij 
het afwegen van proportionaliteit, de doel-middelrelatie, door aan te geven grote 
twijfels te hebben, en over de EB bepaald niet positief te denken573. 

Met de EB wordt in die tijd bewust vooruitgelopen op Europese regelgeving op het 
gebied van duurzame ontwikkeling en de periode overbrugd tot aan het moment 
waarop in EG-verband de CO2-energiebelasting in werking komt. De verwachte effec-
ten op de productie, het volume van de particuliere consumptie en de werkgelegen-
heid zijn beperkt574. Voor de aldus in te voeren nationale variant van de nog niet te 
realiseren communautaire EB zijn de uitgangspunten aangehouden, zoals die zijn 
geformuleerd in het kabinetsstandpunt inzake een regulerende energieheffing. Uit-
gegaan wordt van een stapsgewijze ‘toeslag’, dat wil zeggen: een door de belasting 
kunstmatig aangebrachte prijscomponent, op de energiekosten van kleinverbruikers 
waarvan de opbrengsten collectievelastendrukneutraal en budgettair neutraal worden 
gecompenseerd. De keuze voor de inzet van het belastinginstrument wordt afgewogen 
tegen de inzet van andere sturingsmogelijkheden575. Het kabinet kiest voor een gene-
rieke belastingheffing voor het kleinverbruik576 met generieke compensatiemaatrege-
len577. Een van de randvoorwaarden is verlies van concurrentiekracht voor het be-
drijfsleven waar mogelijk te voorkomen. Naar analogie met de ontwerprichtlijn van de 
EC worden uitzonderingen toegelaten voor het bedrijfsleven in verband met de inter-
nationale concurrentiepositie. Energie-intensieve sectoren (grootverbruik)578 krijgen 

 
570.  Handelingen II 1995-1996, 10 oktober 1995, blz. 10-622 mk. en blz. 10-628 lk. en mk. 
571.  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regule-

rende energiebelasting (24 250), Handelingen II 1995-1996, 11 oktober 1995, blz. 11-690. 
572.  Handelingen II 1995-1996, 10 oktober 1995, blz. 10-615 en 10-633-634. Handelingen II 1995-1996, 

11 oktober 1995, blz. 11-690. Handelingen II 1995-1996, 12 oktober 1995, blz. 12-780. Handelingen 
I 1995-1996, 4 december 1995, blz. 10-351-352. Handelingen I 1995-1996, 12 december 1995, 
blz. 12-430. 

573.  Handelingen I 1995-1996, maandag 4 december 1995, blz. 10-351-352. 
574.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 27. 
575.  Handelingen II 1995-1996, 11 oktober 1995, blz. 11-694 rk. 
576.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 3. Omgaan met energieverbruik en meerjarenafspra-

ken bij de milieuvergunning, Circulaire van de ministers van VROM en van EZ inzake de Wet mili-
eubeheer, juni 1994. Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 7-8. Handelingen II 1995-1996, 
11 oktober 1995, blz. 11-702 lk. Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 4. 

577.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 15. Handelingen II 1995-1996, 12 oktober 1995, 
Bijvoegsel, blz. 12-840. Handelingen I 1995-1996, 24 250 en 24 344, nr. 40c, blz. 22. Handelingen I 
1995-1996, 4 december 1995, blz. 10-354 rk. Handelingen I 1995-1996, 5 december 1995, blz. 11-
391 lk. 

578.  Artikel 49 Wbm. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200, nr. 36. Kamerstukken II 1999-2000, 26 603, 
nr. 4, nr. 15. In het convenant benchmarking energie-efficiency is als tegenprestatie van de over-
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boven aangewezen schijfgrenzen vrijstellingen onder de voorwaarde dat die sectoren 
substantiële inspanningen leveren op het gebied van energiebesparing en CO2-re-
ductie579, ingegeven door het uitgangspunt bestaande concurrentieverhoudingen op de 
wereldmarkt niet aan te tasten en de vrees voor vestigingsplaatsconcurrentie580. Voor 
de glastuinbouw geldt een specifieke tariefsdifferentiatie581. Tegenover deze tariefsdif-
ferentiatie staat dat energiebesparing in de glastuinbouw wordt gestimuleerd door 
middel van meerjarenafspraken inzake energiebesparing (MJA’s). Vanaf 2001 worden 
de glastuinders via de AMvB Glastuinbouw gehouden aan individuele energietaakstel-
lingen. Voorzien is in teruggaaf van EB van 50% voor onroerende zaken die in hoofd-
zaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare be-
zinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard en andere non-profitinstellin-
gen zoals sportverenigingen582. Bij de vormgeving van de EB is nadrukkelijk ruimte 
gecreëerd voor stimulering van duurzame energie. Voor groene stroom (windenergie, 
zonne-energie)583, kleinschalige waterkracht, biogas, stortgas (groen gas)584, elektrische 
warmtepomp585, afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s)586, warmtekrachtkoppeling 

 
heid opgenomen, dat de ministers zullen bevorderen dat er geen specifieke energiebelasting voor 
de ondernemingen komt die aan het convenant deelnemen (artikel 10 van het convenant). Het ge-
bruik van het woord ‘bevorderen’ geeft aan dat het om een inspanningsverplichting gaat. Als de 
overheid toch zou besluiten een specifieke energiebelasting in te voeren voor grootverbruikers, 
waaronder deelnemers aan dit convenant, bijvoorbeeld omdat dit door Europese regelgeving wordt 
vereist, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden over de gewijzigde omstandigheden (arti-
kel 19, lid 1 onder e van het convenant) en over het al dan niet wijzigen van het convenant. Als het 
overleg niet tot overeenstemming leidt, dan mag elke partij het convenant gemotiveerd en met 
onmiddellijke ingang opzeggen (artikel 21 lid 2 van het convenant). Kamerstukken II 1999-2000, 
26 603, nr. 4, nr. 41. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 21. Kamerstukken II 1999-
2000, 26 800, nr. 1, Bijlage 13 § 13.2, blz. 271. Kamerstukken II 2001-2002, 27 801, nr. 2, blz. 11 en 
26. Kamerstukken II 2001-2002, 27 801, nr. 2, blz. 26. Kamerstukken II 2001-2002, 27 801, nr. 13, 
blz. 47. 

579.  Handelingen I 1995-1996, 24 250 en 24 344, nr. 40c, blz. 9. 
580.  Vgl. Ruud de Mooij, Joeri Gorter en Richard Nahuis, In de slag om bedrijvigheid: theorie en praktijk 

van vestigingsplaatsconcurrentie, in: S. Brakman en J.H. Garretsen, Locatie en Concurrentie, Pread-
viezen Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Amsterdam, pp. 95-122, 2003, blz. 105. 

581.  De EC heeft haar goedkeuring gehecht aan deze tariefmaatregel. Kamerstukken II 1994-1995, 
24 250, nr. 3, blz. 12-14. Handelingen II 1995-1996, 12 oktober 1995, Bijvoegsel, blz. 12-843. Ka-
merstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 6, blz. 18. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 IXB, nr. 13. 
Kamerstukken II 1999-2000, 26 972, nr. 3, blz. 1. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 16. 

582.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 7 en 61-62. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 
3, blz. 25. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 5, blz. 7. 

583.  Kamerstukken II 1995-1996, 24 525, nrs. 1–2. Kamerstukken II 1996-1997, 25 276, nr. 1. Kamer-
stukken II 1997-1998, 25 689, nr. 3, blz. 18-20. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 23-
24. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 6, blz. 8. Kamerstukken II 2001-2002, 28 241, nr. 2, 
blz. 51-52. Richtlijn betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt. 

584.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 431, nr. 3, blz. 63-64. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, 
blz. 23-24. Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, nr. 3, blz. 46-47. 

585.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 24. Kamerstukken II 1996-1997, 25 276, nr. 1, blz. 46. 
586.  Kamerstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 18. Kamerstukken II 1996-1997, 25 276, nr. 1, blz. 19. Het 

aandeel biomassa in het afval ligt tussen de 50 en 60%. Kamerstukken II 1997-1998, 25 689, nr. 3, 
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(WKK)587, klimaatneutrale energiedragers (energiebronnen die geen of nauwelijks 
broeikasgassen emitteren in hun gehele levenscyclus, zoals zonne-energie, windener-
gie, biomassa)588 en de omzetting van biomassa in gas dat wordt opgewerkt tot gas van 
aardgaskwaliteit wordt voorzien in bijzondere regelingen589. Uit een deel van de op-
brengst wordt fiscale stimulering van huishoudens en bedrijven op het gebied van 
energiebesparing gefinancierd. Als positieve prikkels voor het bedrijfsleven worden 
voornamelijk bestaande faciliteiten zoals de EIA en groen beleggen benut. Energie-
premies moedigen de huishoudens tot 2004 aan tot verdere energiespaarzaamheid 
door energiezuinige huishoudelijke apparaten aan te schaffen en energiebesparende 
voorzieningen aan woningen te treffen590. De faciliteit voor boscertificaten, bedoeld 
om door bosuitbreiding een bijdrage te leveren aan de oplossing van de CO2-
problematiek, zoals aangekondigd in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, is nimmer in 
werking getreden591. 

Tot 2003 kent de REB twee varianten ter fiscale stimulering van duurzame energie: 
(1) een afdrachtskorting voor op duurzame wijze opgewekte energie en (2) een nihil-
tarief voor duurzame elektriciteit die onder een specifiek contract aan de eindverbrui-
ker wordt geleverd (groene energie, groene stroom, ecostroom, natuurstroom). Voor 
duurzame elektriciteit kunnen beide (de afdrachtskorting en het nihiltarief cumule-
ren592. Vanaf 2003 gelden in plaats van het nihiltarief twee verlaagde tarieven: (1) één 
voor duurzame elektriciteit voor een verbruik tot en met 10.000 kWh en (2) één voor 
duurzaam gas voor een verbruik tot en met 5.000 m3. Als neveneffect van de sterke 
verhoging van de REB blijkt het nultarief voor duurzame elektriciteit tezamen met de 
producentenvergoeding te leiden tot overstimulering voor bepaalde opwekkingsopties 
van duurzame elektriciteit. Bovendien lekt een deel van de stimulering weg naar het 
buitenland. Om aan deze problemen het hoofd te bieden, wordt de fiscale stimulering 
van duurzame elektriciteit beëindigd. In de plaats daarvan komt de MEP-regeling 

 
blz. 20-21. Kamerstukken II 1998-1999, 25 605, nr. 2, blz. 107. Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, 
nr. 3, blz. 13. 

587.  Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 5. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 4-5. 
Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 4-5. Kamerstukken II 2000–2001, 26 898, nr. 29. Ka-
merstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 4-5. 

588.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 603, nr. 1 en nr. 2. Kamerstukken II 1999-2000, 26 804, nr. 2, blz. 95-
96. Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 7-8. Kamerstukken II 2001-2002, 25 907 en 26 603, 
nr. 50 blz. 2 en 7. Kamerstukken II 2001-2002, 25 907 en 26 603, nr. 50 blz. 10. Kamerstukken II 2001-
2002, 26 603, nr. 36, blz. 6. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 5, blz. 7 en 12. 

589.  Kamerstukken II 1995-1996, 24 525, nrs. 1–2. 
590.  Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 5-6. Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, nr. 3, 

blz. 17-18. 
591.  Het betreffende artikel 36s Wbm is nimmer in werking getreden en ingetrokken bij het Belasting-

plan 2003, Stb. 2002, 615 (artikel XXIII, onderdeel B). Kamerstukken II 1998-1999, 26 603, nr. 2, 
blz. 45-46. Kamerstukken II 1999-2000, 26 804, nr. 2, blz. 93. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, 
nr. 3, blz. 8. Kamerstukken II 2000-2001, 27 235, nr. 2, blz. 42. Kamerstukken II 2000-2001, 27 235, 
nr. 2, blz. 13. Kamerstukken II 2000-2001, 27 400 XIV, nr. 2, blz. 13. Kamerstukken II 2000-2001, 
27 404, nr. 2, blz. 96-97. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415 en 27 431, nr. 8, blz. 45. Kamerstuk-
ken II 2000-2001, 27 431, nr. 3, blz. 17-18. Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, nr. 3, blz. 16. 

592.  Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 4-5. Kamerstukken II 2001–2002, 28 380, nr. 43. 
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(Milieukwaliteit van de ElektriciteitsProductie, die alleen binnenlandse productie 
stimuleert en bovendien rekening houdt met de meerkosten van de verschillende 
opwekkingsopties. De MEP-regeling is opgenomen in de Elektriciteitswet 1998 en 
stimuleert ter overbrugging van het kostenverschil met fossiele energie primair het 
binnenlandse aanbod van duurzame elektriciteitsopwekking, in het bijzonder het 
nationale potentieel van biomassa en wind, zowel op land als op zee, en elektriciteit 
die wordt opgewekt door bij- of meestook van biomassa in elektriciteitscentrales593. 
Het verschil tussen het algemene en het verlaagd EB-tarief is vaak niet toereikend. Met 
de MEP-regeling kan de stimulering worden afgestemd op de werkelijke meerkosten 
van de verschillende productievormen van duurzame elektriciteit594. 

Effecten op het energiegebruik zijn volgens de bewindslieden moeilijk direct aan te 
tonen595. Uit diverse onderzoeken ex ante van het CPB is af te leiden dat de energiebe-
lasting in Nederland tot een 3,5% lager binnenlands verbruik van energie leidt596. De 
besparingen op het energieverbruik als gevolg van de EB zijn substantieel, met name 
bij particuliere huishoudens597. De verhogingen van de EB hebben positieve effecten in 
de sfeer van duurzame energie598. LINDERHOF (2001) concludeert dat de EB in combina-
tie met belastingdrukverschuiving van de IB naar de EB een geschikt instrument is om 
het energieverbruik te reguleren599. De fiscale stimulering heeft een forse impuls gege-
ven aan de vraag naar duurzame elektriciteit. De bekendheid met duurzame elektrici-
teit is flink toegenomen en er is een groene markt tot stand gebracht. 

 
593. Wet van 5 juni 2003, Stb. 2003, 235. Kamerstukken II 2003–2004, 28 665, nr. 41, blz. 2. Kamerstuk-

ken II 2002-2003, 28 607, nr. 2. Kamerstukken II 2002–2003, 28 665, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken I 
2002–2003, 28 665, nr. 107b, blz. 3 en 7. Zie voor een uitgebreide behandeling van de Wet MEP en 
de werking van het MEP-regime: W.M.G. Visser in: Wet milieubeheer, losbladige encyclopedie, Ko-
ninklijke Vermande Den Haag. Kamerstukken II 2003–2004, 28 665, nr. 41, en nr. 43, blz. 8-9. Ka-
merstukken II 2002–2003, 28 782, nr. 5, blz. 13. Kamerstukken II 2003-2004, 29 210, nr. 3, blz. 
29-31. 

594. Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, nr. 3, blz. 13. 
595.  Kamerstukken II 2005-2006, 30 375, nrs. 1–2, blz. 179. 
596.  Kamerstukken II 2007-2008, 22 112, nr. 576, blz. 14. 
597.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 200, nr. 1-2, blz. 35-36. P.H.G. Berkhout, A. Ferrer-i-Carbonell en 

A.C. Muskens, Het effect van de REB op huishoudelijk energiegebruik, Een econometrische analyse, 
Eindrapport, SEO, Amsterdam 2001. De regering heeft daarnaast in het licht van kosteneffectiviteit 
gekozen voor Joint Implementation en Clean Development waarbij reductieprojecten in transitie- 
en ontwikkelingslanden door Nederland (deels) worden gefinancierd. Deze methoden behoren tot 
de meest kosteneffectieve. In 2010 kan een substantiële beperking van de uitstoot van broeikasgas 
worden gehaald. Hiermee wordt een Nederlandse bijdrage aan de beperking van broeikasgasemis-
sie gecombineerd met investeringen en technologieoverdracht in transitie- en ontwikkelingslan-
den. CPB, Vergroening en Energie, Effecten van verhoogde energieheffingen en gerichte vrijstellin-
gen, Werkdocument 96, 1997. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 5. Kamerstukken II 2001-
2002, 21 501-14, nr. 52, blz. 22. 

598.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 3, blz. 13-14. Kamerstukken II 1997-1998, 25 810, nr. 2, 
blz. 93. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 8. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, 
blz. 7. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 3, blz. 13. Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, 
blz. 6-7. Effectiviteit Energiepremies; analyse voor het huishoudelijk verbruik tot 2010, ECN, 2000. 

599.  V.G.M. Linderhof, Household demand for energy, water and the collection of Waste: A microeco-
nometric analysis, diss., Capelle aan den IJssel 2001. 
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Blijkens de evaluatie van de belastingherziening 2001 heeft de EB de grootste bij-
drage van alle instrumenten geleverd aan energiebesparing in woningen. Door de 
lagere EB-tarieven voor grootverbruikers is het effect op bedrijfsgebouwen gerin-
ger600. De EB heeft een sterke invloed gehad op het prijsverloop van aardgas en elektri-
citeit voor de consument. In reële termen is de kale prijs van aardgas voor huishou-
dens sinds 1987 redelijk stabiel. Door het beleid van vergroening van het fiscale stelsel 
sedert 1995, heeft de prijs inclusief belastingen een stijgende trend. Hiermee worden 
huishoudens tot energiebesparing geprikkeld. Het EB-aandeel in de consumentenprijs 
van aardgas en elektriciteit bedraagt 30% respectievelijk 41%601. In het kader van de 
evaluatie van de belastingherziening 2001 acht het CPB een evaluatie ex post, dat wil 
zeggen een empirische evaluatie van de genomen maatregelen nog niet mogelijk. De 
periode voor zo’n evaluatie is te kort: de effecten van een verandering van de energie-
prijzen strekken zich immers over een reeks van jaren uit. Daarnaast wordt de ener-
gieprijs door meer factoren bepaald dan alleen de heffing en wordt de vraag naar 
energie niet alleen door de energieprijs bepaald, maar ook door factoren als economi-
sche groei. Het CPB bevestigt wel dat de onderzoeken ex ante goed in lijn liggen met 
bevindingen in de literatuur. Wel concludeert het CPB dat de uitkomsten van het on-
derzoek uit 1997 eerder een onderschatting dan een overschatting vormen van het 
effect van de EB op de energievraag en daarmee op de emissies naar het milieu602, 
zodat dit effect volgens de staatssecretaris nog best groter zou kunnen zijn603. 

3.4.10 Vliegen 

‘Ik merk dat de Kamer na decennia van niet-belasten van verpakkingen en vliegen nu 
haast heeft.’604 

MR. DRS. J.C. DE JAGER, 
staatssecretaris van Financiën, 12 november 2007 

 
Na jaren discussie brengt staatssecretaris DE JAGER (2007) via het Belastingplan 2008 
de vliegbelasting (Vgb) in het staatsblad. De Vgb strekt ertoe – naast het genereren 
van opbrengst voor de schatkist – de externe kosten van milieuvervuiling in markt-
prijzen van vliegtickets tot uitdrukking te laten komen, en wordt geheven ter zake van 
het vertrek van een passagier met een vliegtuig vanaf een in Nederland gelegen lucht-
haven. De belastingplichtigen zijn de exploitanten van vijf Nederlandse luchthavens 
die eenvoudig in staat zijn om op basis van gegevens die de luchtvaartmaatschappijen 
aan de luchthavens moeten verstrekken aangifte te doen. Deze belastingplichtigen 
berekenen de Vgb volgens de MvT door aan de luchtvaartmaatschappijen, die de las-
ten van de Vgb, zoals vele andere kosten, in de prijs van de vliegtickets opnemen. Dit 

 
600.  Kamerstukken II 2005-2006, 30 375, nrs. 1–2, blz. 40 en 176. 
601.  Kamerstukken II 2005-2006, 30 375, nrs. 1–2, blz. 175. 
602.  Kamerstukken II 2005-2006, 30 375, nrs. 1–2, blz. 176. 
603.  Kamerstukken II 2007-2008, 22 112, nr. 576, blz. 14. 
604.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205 en 31 206, nr. 58, blz. 51. 
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afwentelingsproces, dat opmerkelijk genoeg wettelijk is verankerd605, zorgt ervoor dat 
de externe kosten van vliegen in de prijs van vliegtickets tot uitdrukking komen. Een 
precieze en volledige compensatie van maatschappelijke kosten die het luchtvervoer 
met zich brengt wordt niet beoogd. Het gaat om de notie dat de burger bewust wordt 
gemaakt dat vliegen, in verhouding tot andere vormen van vervoer, door het ontbre-
ken van enige vorm van verbruiksbelastingen (accijns en BTW) in de internationale 
luchtvaart, te goedkoop is, en zich meer bewust zal zijn van de milieuconsequenties 
van vliegen606. 

Voor het begrip passagier kan volgens de MvT niet worden aangesloten bij een wet-
telijke definitie. In plaats daarvan is aangesloten bij wat in de praktijk van de facture-
ring aan luchtvaartmaatschappijen ter zake van door de luchthaven verleende dien-
sten aan luchtreizigers onder passagier wordt verstaan, te weten: elke luchtreiziger 
van 2 jaar of ouder die anders dan als boordpersoneel wordt vervoerd met een vlieg-
tuig607. De Vgb wordt dus geheven ter zake van het verlenen van diensten door de 
luchthaven die er toe leiden dat de passagier met het vliegtuig kan vertrekken, meer 
precies het verbruik van die diensten. De Vgb wordt dus geheven ter zake van het 
verbruik van vertrekdiensten van luchthavens, wordt geacht te worden afgewenteld in 
de prijs van vliegtickets, is opgenomen in de Wbm en treedt per 1 juli 2008 in wer-
king. Hiermee is de Vgb vanaf die datum de jongste telg onder de accijnzen. 

De Vgb wordt gemotiveerd met het streven om de maatschappelijke kosten van ac-
tiviteiten in marktprijzen tot uitdrukking te laten komen in die gevallen waarin dat tot 
nog toe in onvoldoende mate gebeurt. Volgens de MvT is het bij vliegtickets soms 
verbazingwekkend voor welke bodemprijzen naar de andere kant van de wereld of 
een Europese stad gevlogen kan worden, terwijl de schade aan het milieu door het 
vliegverkeer fors is. Bij andere vormen van vervoer, zoals het wegverkeer, wordt door 
middel van accijnzen rekening gehouden met milieueffecten. Indien deze belasting 
per saldo leidt tot een matiging van de groei van het vliegverkeer, zal dit een positief 
effect op de leefomgeving hebben. Met de vliegbelasting wordt niet primair het be-
perken van volumes beoogd. Voorop staat het incorporeren van externe effecten in de 
prijs van milieuvervuilende activiteiten waarvan de prijs nu nog onvoldoende de mili-
eukosten weerspiegelt. De invoering van een vliegbelasting past verder in het streven 
van het kabinet naar een vergroening van de belastinggrondslag, waarbij het accent 
verschuift van belastingen op arbeid naar verbruiksbelastingen. Bij vliegtickets speelt 
daarbij nog sterker dan bij andere milieuvervuilende activiteiten dat de mate van 
milieuvervuiling onvoldoende tot uitdrukking komt in de prijs van een vliegticket, 
doordat in het internationale vliegverkeer geen BTW en geen accijns op vliegtuig-
brandstof wordt geheven. 

Aan de introductie van de Vgb is onderzoek naar diverse heffingsvarianten en naar 
de economische en milieueffecten voorafgegaan608. Het passagiersvervoer vanaf Ne-

 
605.  Artikel 79 Wbm. 
606.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 9 en nr. 9, blz. 10-14. 
607.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 76, toelichting op artikel 72 onderdeel d Wbm. 
608.  In opdracht van de ministeries van Financiën, V&W en VROM. Significance, Den Haag 2007. Het CPB 

heeft een second opinion uitgebracht over dit rapport. 
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derlandse luchthavens kan op termijn 7 tot 26% lager kunnen liggen dan zonder Vgb. 
Met een algemeen verwachte voortgaande marktgroei van de luchtvaart van ongeveer 
jaarlijks 4% zal er geen feitelijke daling zijn, maar een groeivertraging. De volumes die 
zonder Vgb worden verwacht zullen nog steeds worden gerealiseerd, maar pas een 
aantal jaren later. De effecten van de Vgb zijn relatief sterk voor het niet-zakelijke 
verkeer. Niet alleen omdat daarvan de tarieven lager liggen, en de heffing dus relatief 
hoger is, maar ook omdat de prijsgevoeligheid van het niet-zakelijke segment hoger 
ligt dan die van het zakelijke segment. De emissies van stikstofoxide (NOx), vluchtig 
organische stoffen (CxHy oftewel VOS), zwaveldioxide (SO2), fijn stof (PM10) en koolmo-
noxide (CO) dalen met vergelijkbare percentages. Een deel van de vermindering in 
Nederland zal het gevolg zijn van een verschuiving naar elders gelegen luchthavens. 
De mondiale CO2-uitstootneemt af met circa 1,5 megaton als gevolg van het feit dat 
gekozen kan worden niet per vliegtuig te reizen of helemaal niet op reis te gaan als 
gevolg van de Vgb609. 

Transferpassagiers, die de luchthaven voornamelijk aandoen om vanaf daar weer 
door te reizen, maken geen deel uit van de belastinggrondslag. Hiermee wordt ook 
voorkomen dat een vertrekkende passagier die zijn reis aanvangt op een andere 
luchthaven en via een Nederlandse luchthaven doorreist naar een intercontinentale 
bestemming, zowel op de buitenlandse luchthaven van vertrek als op de Nederlandse 
luchthaven met dubbele vliegbelasting wordt geconfronteerd. Op bijvoorbeeld Franse 
of Engelse luchthavens worden soortgelijke vliegbelastingen geheven. De heffing 
wordt opgelegd aan de exploitant van de luchthaven waar vandaan de passagier ver-
trekt. 

Het tarief is niet gedifferentieerd naar de milieukenmerken van het vliegtuig, maar 
wel naar bestemming. Voor bestemmingen in de lidstaten van de EU en voor bestem-
mingen op maximaal 2.500 kilometer van de luchthaven van vertrek geldt een tarief 
van € 11,25, voor overige bestemmingen € 45. De verhouding tussen deze tarieven is 1 
op 4, gelijk de Franse en Engelse vliegbelastingen. De differentiatie naar milieuken-
merken heeft volgens de staatssecretaris een positief gedragseffect en wordt in het 
Belastingplan 2009 opgenomen. Het heeft de voorkeur van de staatssecretaris in 
EU-verband een stelsel van vliegbelastingen tot stand te laten komen610. Dit initiatief 
juichen wij zeer toe, maar betwijfeld moet worden of de vliegbelastingen binnen het 
luchtvaartverdragenrecht wel stand kunnen houden. 

 

 
609.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 8. 
610.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205 en 31 206, nr. 58, blz. 46. 
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3.4.11 Water 

‘Zo herinneren wij ons bijvoorbeeld het gegoochel met de waterbelasting in twee ach-
tereenvolgende belastingplannen.’611 

 
IR. B.J. VAN DER VLIES, 

lid van de Tweede Kamer, 13 november 2001 
 
Het belastingstelsel bevat twee niet-communautaire wateraccijnzen: de grondwater-
belasting (GWB) en de belasting op leidingwater (BOL). 

De GWB doet haar intrede op 1 januari 1995. Deze nationale accijns is primair ge-
richt op het verkrijgen van algemene middelen onder verschuiving van de belastingen 
op arbeid naar milieugrondslag. Daarnaast is er de doelstelling van duurzame ontwik-
keling: het tegengaan van verdroging van de bodem ter bescherming van natuur en 
landschap door bij te dragen aan de randvoorwaarden voor ingrepen in het grondwa-
terregime. Deze komt tot uiting in het gekozen heffingsobject. Kort gezegd is de ratio 
van de accijns van grondwater: ‘ – naast het opbrengstaspect ten gunste van de alge-
mene middelen – [is de GWB] gebaseerd op de overweging dat op die wijze ter zake 
van het verbruik van water milieuaspecten in rekening kunnen worden gebracht die 
in het bestaande prijsmechanisme onvoldoende tot gelding komen’. Hiermee wordt 
gedoeld op het schaarsteaspect dat verbonden is aan in de natuur aanwezige stoffen, 
in casu schoon zoet water. Ondanks deze duurzaamheidsratio is en blijft het doel van 
deze verbruiksbelasting het verkrijgen van algemene middelen612, terwijl het beoogde 
waterbesparingseffect daaraan, gegeven het gebruik van de bewoordingen ‘naast’ en 
‘daarnaast’ nevengeschikt is613. In het Belastingplan 2007 wordt de milieuratio van de 
GWB van secundair belang genoemd614. Intussen wordt aan de betekenis van de GWB 
voor het milieu getwijfeld en de invloed op de positie van het betrokken bedrijfsleven 
bekritiseerd. Volgens de staatssecretaris is de betekenis van de GWB voor het milieu 
beperkt en in de loop van de tijd nog beperkter geworden. Door specifiek beleid en 
maatregelen van de betrokken sectoren zijn de mogelijkheden om verder te besparen 
op het grondwatergebruik sterk verminderd. Daarbij komt dat belastingheffing en dus 
ook de GWB een generiek instrument is. De prijsprikkel zal alleen effectief zijn als 
alternatieven voor het verbruik van grondwater voorhanden zijn, hetgeen niet altijd 
het geval is. Bovendien is verdrogingproblematiek gebiedsspecifiek en dus niet overal 
even groot. De rechtvaardigingsgrond van de belasting zou vanuit deze optiek minder 
stevig genoemd kunnen worden en de belasting en haar toepassingsgebied daarmee 
meer arbitrair615. De GWB is een autonoom ingestelde, nationale, niet-communautaire 
accijns en behoort tot de verzameling verbruiksbelastingen op milieugrondslag. 

 
611.  Handelingen II 2001-2002, 13 november 2001, blz. 1570. 
612.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 3, blz. 4, en nr. 6, blz. 20-21. Kamerstukken II 1995-1996, 

23 168, nr. 5, blz. 97. 
613.  Kamerstukken II 1995-1996, 23 168, nr. 5, blz. 97. 
614.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 804, nr. 8, blz. 46-47. 
615.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 887, nr. 7, blz. 8-9. 
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De BOL is de op een na jongste telg onder de accijnzen. Deze nationale, niet-
communautaire accijns wortelt in een gekunstelde BTW-tariefsconstructie met be-
trekking tot leidingwater, die uiteindelijk uitsluitend in werking was in het kalender-
jaar 1999. De BOL doet haar intrede op 1 januari 2000 en behoort tot de verzameling 
verbruiksbelastingen op milieugrondslag. Gepresenteerd als de algemene waterbelas-
ting, is de BOL primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen. Daarnaast is 
er de doelstelling van duurzame ontwikkeling. Deze komt tot uiting in het gekozen 
heffingsobject: leidingwater. Via de prijs van leidingwater vormt de BOL een stimulans 
tot zoetwaterbesparing. De BOL beoogt het kleinverbruik van leidingwater te treffen 
en wordt geheven ter zake van de levering van leidingwater per zelfstandige onroe-
rende zaak. 

Het idee van de algemene waterbelasting is niet nieuw. Anno 1991 maakt een be-
lasting op water uit een oogpunt van wenselijke spreiding van lasten al deel uit van 
een lijst van potentiële grondslagverbredingen van de verbruiksbelastingen op milieu-
grondslag616. Anno 1981 wordt voorgesteld de leidingwateraccijns voorgesteld vanwe-
ge de consumptieverwantschap met frisdranken617. 

De GWB beoogt het verbruik van grondwater te treffen en wordt geheven ter zake 
van het onttrekken van grondwater naar de hoeveelheid onttrokken kubieke meters. 
De heffing vindt eenmalig in de keten plaats. De maatstaf van heffing is niet de prijs, 
maar de hoeveelheid kubieke meters onttrokken grondwater. Een van de rechtsgron-
den van de GWB is het feit dat grondwater een schaars goed is. Deze schaarste wordt 
enerzijds bepaald door het feit dat er randvoorwaarden gelden ten aanzien van de 
ingrepen in het grondwaterregime ter bescherming van natuur en landschap. Ander-
zijds vermindert vervuiling van het grondwater de hoeveelheid schoon grondwater. 
Op grond van deze feitelijke argumenten geldt dat zuinig met grondwater moet wor-
den omgegaan618. 

Grondwater is, anders dan oppervlaktewater, een voorraadgrootheid, die bestaat 
uit een groot aantal min of meer gescheiden voorkomens, veelal van oude oorsprong 
en van hoge kwaliteit. Wanneer daaraan water wordt onttrokken, worden die voor-
komens weer aangevuld met grondwater dat – met zeer geringe snelheid – uit de 
omgeving toestroomt. Deze aanvulling zal, in verband met de van nature of door exo-
gene factoren voorkomende verschillen in grondwaterkwaliteit, doorgaans van ande-
re, veelal mindere, kwaliteit zijn dan die van het onttrokken oorspronkelijke grondwa-
ter. Verder leidt onttrekking van grondwater regionaal tot verdroging van de bodem. 
Onttrekking van grondwater veroorzaakt schade aan de rijkdom van fauna en flora en 
doet afbreuk aan de veelzijdigheid van de gebruiksmogelijkheden van de grond. 
Schaarste bestaat feitelijk alleen ten aanzien van zoet grondwater en niet of in minde-

 
616.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 45-60 (bijlage 1). Kamerstukken II 1991-1992, 

22 405, nr. 5, blz. 2, nr. 10, blz. 5, en nr. 13, blz. 4 en 10. Kamerstukken II 1991-1992, 22 779, nr. 1, 
blz. 14-15. Kamerstukken II 1991-1992, 22 779, nr. 2, blz. 4. 

617.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 187, nr. 4, blz. 4. 
618.  Deze uitgangspunten liggen ook vast in de derde Nota waterhuishouding (Kamerstukken II 1988-

1989, 21 250) en het Nationaal Milieubeleidsplan (Kamerstukken II 1988-1989, 21 137). 
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re mate ten aanzien van zout of brak water. Zout en brak water worden niet in de 
heffing betrokken. 

De GWB internaliseert externe kosten in de prijs van grondwater, bedoeld om op 
macroniveau door middel van een prijssignaal aan te geven dat zuinig met het grond-
water moet worden omgegaan. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat milieu-
bezwarende activiteiten een prijs hebben. Een belangrijk en internationaal ook onder-
schreven hulpmiddel daartoe is het laten doorwerken van de kosten van het milieu in 
de prijzen van producten, in dit geval door middel van kostprijsverhogende belastin-
gen. Een dergelijk uitgangspunt leidt tot een andere lastenverdeling dan die welke de 
resultante is van het gangbare, op de meer vertrouwde grondslagen gebaseerde, fisca-
le stelsel619. De ratio van het tarief is ook om de prijzen van leidingwater bereid uit 
grondwater bij die van leidingwater bereid uit oppervlaktewater te laten naderen620. 

Volgens de EC (1992) is de GWB niet onverenigbaar met het gemeenschapsrecht621. 
Evenmin heeft de GWB het karakter van een omzetbelasting, geeft zij aanleiding tot 
formaliteiten in verband met het overschrijden van een binnengrens622, of is zij in 
strijd met de voorschriften tegen het misbruik maken van een machtspositie op de 
gemeenschappelijke markt door ondernemingen die bijzondere of uitsluitende rech-
ten hebben623. Waterleidingbedrijven hebben in hun gebied inderdaad een monopolie-
positie, maar wanneer deze bedrijven de GWB doorberekenen in hun tarieven vormt 
dat geen misbruik van die positie624. 

De GWB kent een vermindering voor gevallen waarin onttrekkingen van grondwa-
ter aan de bodem ongedaan gemaakt worden door middel van infiltratie, onder zoda-
nige voorwaarden dat de kwaliteit van het grondwatervoorkomen op een goed niveau 
wordt gehandhaafd. Voorbeelden zijn bronbemaling in de bouwnijverheid die gepaard 
gaat met retourbemaling en infiltraties van oppervlaktewater in de duinen door wa-
terleidingbedrijven. De maatstaf van heffing is de hoeveelheid onttrokken grondwa-
ter625. Het tarief van de GWB flankeert het stringente vergunningenbeleid626, dat bij de 
industrie moet leiden tot waterbesparingsmaatregelen waarmee extra kosten zijn 
gemoeid. Kleine onttrekkingen, gesteld op 40.000 m3 per jaar, worden aanvankelijk 
buiten de heffing gelaten op grond van uitvoeringstechnische overwegingen en de 
uitgangspunten van het beleid ten aanzien van het grondwaterbeheer op basis van de 
Gww627. Voor kleinere hoeveelheden worden onttrekkingen van grondwater minder 
schadelijk geacht. Door de heffingvrije hoeveelheid is voor het merendeel van de agra-

 
619.  Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 16, en nr. 91f, blz. 2-3. 
620.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 3, blz. 8. Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 6, blz. 16. 
621.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 9, blz. 3. 
622.  Artikel 401 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn). Artikel 3 lid 3 Ac-

cijnsrichtlijn. 
623.  Artikel 86 jo. artikel 82 EG. 
624.  Kamerstukken II 1994-1995, 23 935, nr. 11. 
625.  Artikel 10 lid 1 Wbm. 
626.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 556. 
627.  Artikel 8 onderdeel e Wbm. Artikel XI Invoeringswet Wbm, Wet van 23 december 1994, Stb. 924. 

Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 15. Kamerstukken II 1992-1993, 22 851, 
nr. 14. Kamerstukken II 1996-1997, 25 000 IXB, nr. 15. 
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rische bedrijven geen belemmering voor het uitrijden van mest628. Voor het agrarisch 
gebruik is in het Belastingplan 2006 een algehele vrijstelling van de GWB gecreëerd. 

Alternatieve systemen van grondwaterwinning die milieuwinst opleveren worden 
gestimuleerd om financieel aantrekkelijker te worden. Hierdoor zullen deze eerder als 
alternatief worden overwogen629. Een van die alternatieve systemen van grondwater-
winning is de OEDI630, een systeem waarbij oeverfiltratie (OE) wordt gecombineerd 
met diepinfiltratie (DI)631, een gecombineerde inrichting voor grondwaterwinning met 
voorschakeling van oeverfiltratie en diepinfiltratie. De combinatie van oeverfiltratie 
met diepinfiltratie is een vanuit milieuhygiënisch standpunt wenselijk alternatief voor 
directe grondwaterwinning632. 

De effecten van de GWB blijken positief633. Prijselasticiteiten variëren van -0,05 tot -
0,30634. De GWB heeft in ieder geval geleid tot het beter in kaart brengen van de wa-
terhuishouding en tot het verkennen van waterbesparende mogelijkheden635. De 
GWB-heffing op grondwater voor zelfonttrekkers heeft een positief effect op waterbe-
sparing636. Al in het jaar van invoering brengt de GWB een – zij het gering – milieuef-
fect teweeg, reden waarom zij wordt gehandhaafd637. Tevergeefs wordt onderzocht de 
GWB te fuseren met de provinciale grondwaterheffing tot een provinciale bestem-
mingsheffing638. De overheveling van de relatief forse heffingscapaciteit van de GWB 
(€ 176 miljoen639) betekent een verruiming van de provinciale heffingscapaciteit en 
hoort daarom thuis binnen een fundamentele discussie over het provinciale belasting-
gebied. Besluitvorming daarover zou niet plaats mogen vinden op grond van beden-
kingen tegen het bestaan van de GWB640.  

Zoals gezegd, vervangt de BOL het gedurende 1999 van kracht zijnde algemene 
BTW-tarief op de levering van water641, zij het dat bij amendement-BOS C.S. op de eer-
ste 20 à 30 m3 water per jaar het verlaagde BTW-tarief van toepassing is, gelijkwaardig 
aan de eerste € 27,23 (ƒ 60) van de waterrekening642. Deze differentiatie verschaft 
particuliere huishoudens een besparing van wel € 3,13 (ƒ 6,90) op jaarbasis in 1999. De 

 
628.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 401, nr. 4, blz. 11 en 28. 
629.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 34. 
630.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 3, blz. 20. 
631.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 22. 
632.  Artikel 10 lid 3 Wbm. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 21-22. 
633.  Kamerstukken II 1994-1995, 23 935, nr. 6. Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 IXB, nr. 12, blz. 2. 
634.  Kamerstukken II 1995-1996, 24 405, nr. 3, blz. 39-40. 
635.  Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 IXB, nr. 7, blz. 3. 
636.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 24. 
637.  Kamerstukken I 1995-1996, 23 935, nr. 62, blz. 1-2. 
638.  Kamerstukken II 2005-2006, 30 306, nr. 3. Kamerstukken II 2006–2007, 30 804, nr. 8, blz. 46. 
639.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 200, nr. 1, miljoenennota 2008, bijlage 3, blz. 87. 
640.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 887, nr. 7, blz. 8. 
641.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 3, blz. 12-13 en 32. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800, nr. 

1, Bijlage 13, blz. 112. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800, nr. 2, blz. 186. Kamerstukken II 1999-
2000, 26 820, nr. 3, blz. 27. Kamerstukken II 1999-2000, 26 804, nr. 2, blz. 150. Kamerstukken II 
1999-2000, 26 820 nr. 3, blz. 22. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 26. 

642.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 11. Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 3, blz. 16-17. 
Een meerpersoonshuishouden verbruikt globaal 100 tot 200 m3 water per jaar.  
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kneuterigheid ten top. Dit amendement en de beperkingen van een BTW-verhoging 
enerzijds en de wens van de Tweede Kamer van een systeem met een ruime belas-
tingvrije voet anderzijds, zijn vervolgens voor de staatssecretaris aanleiding een af-
zonderlijke waterbelasting te laten onderzoeken643. Aldus is gedurende het kalender-
jaar 1999 water voor de eerste € 27,23 (ƒ 60) belast naar het verlaagde BTW-tarief en 
voor het meerdere naar het algemene BTW-tarief. Het is in 1999 twijfelachtig of twee 
BTW-tarieven op hetzelfde goed, zonder dat onderscheid valt te maken naar gebruik 
van dat goed of productieprocedé van dat goed, naar Europees recht wel geoorloofd is. 
Een dergelijk standpunt neemt de EC in ieder geval in ten aanzien van het door Neder-
land zo gewenste verlaagde BTW-tarief op groene stroom, hoewel bij groene stroom 
juist wél sprake is van duidelijk aanwijsbare verschillende productieprocedés644. Groe-
ne stroom komt immers voort uit duurzame energiebronnen, zoals zonne- en wind-
energie, terwijl gangbare stroom wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstof-
fen. Een duidelijk verschil. Twee BTW-tarieven op eenzelfde product zijn wel toestaan 
wanneer een van beide tarieven lager is dan het geharmoniseerde minimumtarief van 
5%645 en dat tarief vóór 1 januari 1991 al bestond646. Verder kan sprake zijn van ongelij-
ke behandeling met betrekking tot de toepassing van het verlaagde tarief in gevallen 
waarin geen sprake is van een aansluiting op het leidingwaternet, bijvoorbeeld wan-
neer water met een watertankauto Nederland wordt binnengereden647 of in geval van 
meerdere recreatiewoningen achter één waterleidingaansluiting. In de recreatiesector 
is het niet ongebruikelijk dat van passanten voor het tanken van water in bijvoorbeeld 
een jachthaven een vergoeding gevraagd wordt. Uit de Wet op de omzetbelasting 
1968 (tekst 1999)648 kan worden afgeleid dat het verlaagde BTW-tarief alleen van 
toepassing is in geval van levering via een aansluiting voor zover via die aansluiting 
niet meer dan € 27,23 (ƒ 60) aan vergoeding berekend is. Bij verkoop van leidingwater 
via een waterslang of per jerrycan zou dan steeds het algemene BTW-tarief berekend 
moeten worden. Dit is in strijd met het fiscaal discriminatieverbod649. Het dubbeltarief 
werkt onevenwichtig uit door het verschil in prijs per kubieke meter, afgezet tegen de 
€ 27,23 (ƒ 60) vergoeding tegen het verlaagde tarief, en is dus niet neutraal, aldus de 
Eerste-Kamerleden STEVENS en TER VELD

650. Het is juist die fiscale neutraliteit die het 

 
643.  Handelingen II 1999-2000, 25 november 1999, blz. 29-2056. 
644.  Brief van EC-commisaris MARIO MONTI van 31 juli 1997 aan de Permanent Vertegenwoordiger van 

Nederland bij de EU. 
645.  Artikel 98 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 12 lid 3 Zesde BTW-richtlijn). 
646.  Artikel 110 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 28 lid 2 onderdeel a Zesde BTW-richtlijn). 

HvJ EG 3 mei 2001, nr. C-481/98, EC vs. Frankrijk (twee verlaagde tarieven op eenzelfde product), 
Jur. 2001, blz. I-03369. 

647.  Vgl. M.E. van Hilten, Stille wateren, WFR 1999/191. 
648.  Tabel I, post a.28, behorende bij de Wet OB 1968 en artikel 33b Uitvoeringsbeschikking OB 1968. 
649.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal 

douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het 
productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoer-
de elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 34-35. 

650. Handelingen I 1999-2000, 14 december 1998, blz. 12-266. 
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HvJ EG bezigt als belangrijk beginsel van het communautaire BTW-stelsel651. De maat-
regel is temeer onbegrijpelijk, omdat die bronwater en mineraalwater, de meer luxe 
en duurdere vormen van drinkwater, wél onder het verlaagde BTW-tarief gerang-
schikt liet, gelijk vruchtensappen en limonade.  

Volgens de BTW-richtlijn is het op belastbare handelingen toe te passen tarief het 
tarief dat van kracht is op het tijdstip waarop het belastbare feit plaatsvindt652. Door-
slaggevend is dus het tijdstip waarop de levering van het water plaatsvindt; niet voor 
welk bedrag er geleverd is. Het ziet er even naar uit dat de EC met betrekking tot het 
BTW-tarief voor water een inbreukprocedure tegen Nederland zou gaan entameren, 
maar die blijft uit653. Wel stelt een waterdistributiebedrijf ten overstaan van de Hoge 
Raad dat dit gedifferentieerde tarief in strijd is met de BTW-richtlijn en dat daarom al 
haar leveringen, ook voor zover per aansluiting voor meer dan € 27,23 geleverd wordt, 
aan het verlaagde BTW-tarief zijn onderworpen. De Hoge Raad verwerpt deze stelling. 
Een richtlijnbepaling in de verhouding tussen lidstaten en justitiabelen heeft alleen 
rechtstreekse werking als die bepaling duidelijk en onvoorwaardelijk is, en niet afhan-
kelijk van een discretionaire uitvoeringsmaatregel. De BTW-richtlijn laat aan de lid-
staten de mogelijkheid voor bepaalde categorieën goederen en diensten een of twee 
verlaagde tarieven toe te passen654. De toepassing ervan is aldus afhankelijk gesteld 
van een discretionaire uitvoeringsmaatregel. Het waterdistributiebedrijf kan daarom, 
aldus de Hoge Raad, de richtlijnbepaling niet inroepen. Het gedifferentieerd tarief voor 
levering van water is niet toetsbaar aan de BTW-richtlijn655. Het waterdistributiebe-
drijf in deze zaak wenst alleen onderworpen te worden aan het verlaagde BTW-tarief 
voor de door haar verrichte leveringen van water en heeft niet aangevoerd, en met 
feiten onderbouwd, dat post 28, van tabel I, onderdeel a, behorende bij de Wet OB 
1968 (tekst 1999) strijdig is met direct werkend EG-recht, met name het fiscaal dis-
criminatieverbod656. De Hoge Raad heeft zich hierover dan ook niet uitgesproken en er 
was dan ook evenmin reden om uit dien hoofde prejudiciële vragen aan het HvJ EG te 
stellen657. 

Een afzonderlijke wateraccijns heeft deze problemen allemaal niet. Zo ontstaat de 
algemene waterbelasting, genaamd: de BOL die per 1 januari 2000 deel uitmaakt van 

 
651.  Volgens het HvJ EG in zijn arrest HvJ EG 3 mei 2001, nr. C-481/98, EC vs. Frankrijk (twee verlaagde 

tarieven op eenzelfde product), Jur. 2001, blz. I-03369, zijn twee BTW-tarieven op eenzelfde pro-
duct wel toestaan wanneer een van beide lager is dan het minimumtarief van 5% en dat tarief in 
overeenstemming met artikel 110 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 28 lid 2 onderdeel a 
Zesde BTW-richtlijn) reeds vóór 1 januari 1991 bestond. 

652.  Artikel 93 eerste volzin BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 12 lid 1 aanhef Zesde BTW-
richtlijn). 

653. Brief van de Staatssecretaris aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën van de 
Tweede Kamer van 23 februari 1999, nr. WV 99/70, V-N 1999/13.29. 

654.  Artikel 98 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 12 lid 3 Zesde BTW-richtlijn). 
655.  Vgl. met betrekking tot de discretionaire bevoegdheid: HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, 

F.J. Pape vs. minister van LNV, Jur. 2005, blz. I-127. Een discretionaire bevoegdheid met betrekking 
tot de besteding van een belasting maakt deze belasting niet onrechtmatig wanneer een deel van 
de opbrengst dient ter financiering van een ongeoorloofde steunmaatregel. 

656.  Artikelen 90-91 EG. 
657.  HR 26 april 2002, nr. 36.802, BNB 2002/192c, FED 2002/400. 
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de verzameling belastingen op milieugrondslag. Volgens dezelfde systematiek als de 
EB belast de BOL de hoeveelheid geleverde kubieke meters leidingwater per zelfstan-
dige onroerende zaak over een maximaal 300 m3 per aansluiting658 naar een tarief 
zonder belastingvrije voet659 met enkele vrijstellingen voor noodvoorzieningen660. De 
ratio van deze limiet is, dat de meeste huishoudens met hun waterverbruik niet uit-
komen boven de grens van 300 m3 per jaar661. Door het hanteren van deze grens wordt 
bereikt dat de BOL evenals de BTW-maatregel grotendeels drukt op de huishoudens, 
hoewel ook bedrijven over de eerste 300 m3 in de heffing wordt betrokken. Bedrijven 
worden hiervoor gecompenseerd662. De bewindslieden hechten eraan vast te houden 
aan deze maximumgrens. Het loslaten ervan betekent dat de lasten neerslaan bij een 
kleine groep bedrijven, met name bedrijven die water als grondstof gebruiken in hun 
productieproces (bierbrouwers en frisdrankenindustrie). Specifieke compensatie is 
niet goed mogelijk zonder in strijd te komen met het staatssteunverbod663. De BOL is 
derhalve een kleinverbruikbelasting. 

Het gaat bij de BOL als kleinverbruikbelasting uitsluitend om een vervangende 
vormgeving van het belasten van leidingwater. Doelstelling en achtergrond van de 
BOL is geen andere dan die waarmee is ingestemd met de invoering van het algemene 
BTW-tarief. Met de BOL wordt noch een verhoging van de lastendruk op water, noch 
een wijziging van motieven beoogd. De maatregel is ingegeven door de gewenste 
verschuiving van directe naar indirecte belastingen en het streven naar een robuuster 
belastingstelsel. De BOL is zo vormgegeven dat de opbrengst gelijk is aan de opbrengst 
van de BTW-maatregel. Omdat water weer onder het verlaagde BTW-tarief wordt 
gebracht, is geen sprake van een meeropbrengst664. Ten aanzien van bedrijven werkt 
de BOL via de prijs van leidingwater als een stimulans tot waterbesparing in de indu-
strie665. Het effect van de maatregel is een waterbesparing van vijf tot tien miljoen ku-
bieke meter per jaar666. 

 
658.  Artikel 14 Wbm. 
659.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 23. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 28, blz. 2. 
660.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 52-53, Circa 10% van de onroerende zaken is (nog) 

niet bemeterd. Voor onbemeterde percelen, kan voor de BOL dus niet worden aangesloten bij het 
daadwerkelijke verbruik. Om het daadwerkelijke verbruik te benaderen is aansluiting gezocht bij 
het systeem dat de waterleidingbedrijven hiertoe hanteren. De waterleidingbedrijven brengen voor 
onbemeterde percelen een abonnementstarief in rekening dat gebaseerd is op het aantal vierkante 
meters woonoppervlak of het aantal vertrekken. Hoewel dit een forfaitaire benadering is, met de 
ruwheid die daaraan eigen is, hebben de bewindslieden gemeend hierbij te kunnen aansluiten. Het 
gaat immers om een erkende bestaande praktijk, waarvoor geen betere alternatieven zijn gebleken. 
Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 27-28. 

661.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 800, nr. 31, blz. 58-59. Een meerpersoonshuishouden verbruikt 
globaal 100 tot 200 m3 water per jaar. 

662.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 25-28. 
663.  Artikel 18 Wbm. 
664.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 22-23. 
665.  Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 12. 
666.  Brief van de Staatssecretaris aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 12 december 1997, AFP 

97/471M. Op 13 januari 1998 op voorstel van de Voorzitter van de werkgroep doorgezonden aan de 
vaste commissie van Financiën. Met deze maatregel wordt ruim eenderde van de ƒ 0,7 miljard ge-
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3.4.12 Verpakkingen 

‘Wij praten allemaal over verwachtingen en projecties op de wolken – dat geldt trou-
wens in meerdere opzichten – maar wij willen graag enkele afrekenbare doelen.’667 

 
J.W. REMKES, 

lid van de Tweede Kamer, 12 november 2007 
 

Volgens sommige Tweede-Kamerleden zou het meer vanzelfsprekend zijn geweest 
per 1 januari 1993 niet de frisdrankenaccijns te prolongeren, maar deze te vervangen 
door een accijns van drankverpakkingen668. Jarenlang worden verkenningen uitge-
voerd naar de haalbaarheid van diverse varianten met mogelijke tarieven en verwach-
te milieueffecten. In de jaren 2000-2001 doet de Commissie-DE WAARD grondig onder-
zoek naar de haalbaarheid en de effectiviteit van zo’n belasting. De commissie komt na 
het doen van gedegen onderzoek tot de slotsom, dat een belasting op het binnenlands 
gebruik van drankverpakkingen juridisch-technisch haalbaar is, en overeenkomstig de 
relevante Europese regelgeving vorm gegeven kan worden. Naar cijfers van toen vor-
men drankverpakkingen met 96 kton ofwel 10% van de totale hoeveelheid afval van 
939 kiloton, de grootste afzonderlijke categorie. De eenmalige groenglasverpakkingen 
(vooral voor wijn), 0,5 liter PET-flesjes (fris, water en sportdrank) en blikverpakkingen 
(bier, fris en sportdrank) springen eruit als meest milieubelastend. De dominante 
milieueffecten voor drankverpakkingen zijn de bijdrage van CO2 aan het broeikaseffect 
en de hoeveelheid finaal te storten afval. Daarom lijkt het logisch, aldus de commissie, 
om een belasting op verpakkingen allereerst op drankverpakkingen te richten. Een 
belastingmaatregel ten aanzien van drankverpakkingen kan later worden uitgebreid 
naar andere verpakkingssoorten, zoals verpakkingen van groente, fruit en aardappelen 
als tweede grote categorie. Om een significant milieueffect te bereiken, moet gekozen 
worden voor een belasting met duidelijk hogere tarieven669. Voor een drankenkarton 
zou dat een prijsverhoging betekenen van € 0,02 tot € 0,06 en voor een glazen wijnfles 
van € 0,12 tot € 0,40. Deze tarieven liggen de facto op de gehanteerde niveaus in De-
nemarken en Noorwegen, waar regulerend bedoelde verpakkingenbelastingen in 
werking zijn.  

De verpakkingenaccijns komt er in 2000 niet. Minister PRONK van VROM ziet meer 
in statiegeldsystemen, bij voorkeur in het kader van het convenant Verpakkingen III. 
De minister gelooft al helemaal niet in louter voorlichting en handhaving. Statiegeld 
ondersteunt de moraal via een goed marktmechanisme, zo redeneert de bewindsman. 
Het internaliseert afvalverwijderingskosten. Het bedrijfsleven laat de minister weten, 

 
realiseerd die in het RA is voorzien voor andere vergroeningsmaatregelen dan in de sfeer van de 
energiebelastingen. De overbrenging van water naar het algemene BTW-tarief is één van de moge-
lijkheden die in de Verkenning 21e eeuw is genoemd om de ƒ 0,7 miljard te realiseren. 

667.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205 en 31 206, nr. 58, blz. 51. 
668.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 4, blz. 6. 
669.  Tarieven ter grootte van de marginale kosten om de negatieve milieueffecten te compenseren 

(schaduwprijsmethode) leiden niet naar een significant beredeneerbaar milieueffect. 
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dat het bij invoering van het statiegeldsysteem of een verpakkingenbelasting, het 
convenant Verpakkingen II niet wil verlengen, zodat er geen Verpakkingen III zou 
komen. 

In het convenant Verpakkingen II streven overheid en bedrijfsleven gezamenlijk 
naar een zo laag mogelijke hoeveelheid te storten en te verbranden verpakkingsafval. 
Als het bedrijfsleven volhardt in zijn opstelling, dreigt de minister met regelgeving670. 
Het bedrijfsleven raakt het met de minister eens over een retourpremie op blikjes en 
flesjes per 1 januari 2003 om zwerfafval te voorkomen die voldoende is om consu-
menten te prikkelen het leeggoed in te leveren. Deze retourpremie heeft materieel 
hetzelfde doel en effect als statiegeld maar wordt niet zo genoemd, omdat dit begrip 
wordt gebruikt voor meermalige systemen671. Vervolgens zijn minister PRONK en 
staatssecretaris BOS collegiaal over nut e noodzaak van een verpakkingenbelasting 
gaan nadenken672. Het thema blijft van de politieke agenda weg tot aan het Coalitieak-
koord van 2007 en het Belastingplan 2008. 

Het Belastingplan 2008 brengt de verpakkingenbelasting (Vkb) met brede grond-
slag. Volgens de MvT strekt de Vkb ertoe – naast het genereren van opbrengst voor de 
schatkist – (1) de mate van milieuvervuiling in marktprijzen tot uitdrukking te laten 
komen, (2) waar mogelijk de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen en (3) een 
reallocatie binnen de soorten verpakkingsmateriaal te realiseren naar verpakkingsma-
terialen met een minder schadelijke invloed op de leefomgeving. Aldus moeten de 
externe kosten van verpakkingen in de prijs van verpakte waren tot uitdrukking ko-
men, waardoor er naar verwachting meer bewust rekening wordt gehouden met de 
milieuconsequenties van bepaalde verpakkingssoorten. Staatssecretaris DE JAGER 
(2007) acht dit een voldoende rechtvaardigingsgrond onder de Vkb in plaats van het 
verhogen van een bestaande belasting, mede gezien het feit dat er geen bestaande 
belasting is die aansluit bij deze grondslag673. De Vkb wordt geheven ter zake van het 
verbruik van verpakkingen674, wordt geacht te worden afgewenteld in de prijs van 
verpakte goederen675, is opgenomen in de Wbm en treedt per 1 januari 2008 in wer-
king. Hiermee is de Vkb gedurende een half jaar de jongste telg onder de accijnzen, 
totdat de Vgb per 1 juli 2008 in werking komt, die dat predicaat voor onbepaalde tijd 
overneemt. 

Verbruikte verpakkingsmaterialen belanden thans in grote hoeveelheden in afval-
verwerkingsketens en als zwerfafval op straat. Door de keuze voor de brede grondslag 
worden zo veel mogelijk alle verpakkingen van alle soorten producten in de heffing 
betrokken. Hierdoor krijgen alle sectoren van het bedrijfsleven met de heffing te ma-
ken en draagt de Vkb volgens de MvT maximaal bij aan het streven de hoeveelheid 
verpakkingsmateriaal terug te dringen en tegelijkertijd in alle sectoren de beoogde 
reallocatie in verpakkingsmaterialen te bewerkstelligen. 

 
670.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 400 XI, nr. 86. 
671.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 003, nr. 2, blz. 118. 
672.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 400 XI, nr. 96, blz. 6. 
673.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 18-19. 
674.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 4, en nr. 9, blz. 30. 
675.  Kamerstukken II 2007- 2008, 31 205, nr. 4, blz. 14. 
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De verpakkingenbelasting is volgens de staatssecretaris niet bedoeld voor het in-
vesteren in retoursystemen. Zij is bedoeld om de milieudruk tot uitdrukking te bren-
gen in de prijs. Een statiegeldverpakking die maar één keer wordt gebruikt, heeft 
dezelfde milieudruk als een identiek flesje zonder statiegeld. Dan is het goed dat deze 
hetzelfde wordt belast. Maar als het flesje tien of twintig keer opnieuw in de markt 
wordt gebracht, dan is er sprake van een lagere milieudruk, vanwege het hergebruik. 
In die gevallen werkt de verpakkingenbelasting enorm sterk als prikkel, omdat bij 
twintig keer hergebruik maar een twintigste van de Vkb in rekening wordt gebracht. 
Dat is dus bijna niets meer. De prikkel is nog steeds heel erg stevig om echte retour-
verpakkingen op de markt te brengen en niet verpakkingen die alleen maar het etiket 
‘statiegeldverpakking’ hebben, maar feitelijk helemaal niet opnieuw worden gebruikt. 
Die hebben nog steeds een soortgelijk milieudruk676. 

Het tarief (een bedrag per kilogram) is gedifferentieerd naar materiaalsoort en naar 
primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen. Er worden acht verpakkingsmaterialen 
onderscheiden, te weten glas, aluminium, overige metalen, kunststof, biokunststof, 
papier en karton, hout en overige materiaalsoorten (bijvoorbeeld keramiek en textiel). 
Per materiaalsoort is een afzonderlijk tarief vastgesteld, gerelateerd aan de milieudruk 
die door het desbetreffende materiaal wordt veroorzaakt. Voor primaire677 ver-
pakkingen geldt een hoger tarief dan voor secundaire678 of tertiaire679 verpakkingen. 
Primaire verpakkingen kennen immers een hogere milieudruk, omdat het veelal meer 
inspanning kost deze gescheiden in te zamelen en er dus ook meer inspanningen 
moeten worden verricht om een scheiding achteraf te bewerkstelligen. De recycleper-
centages voor primaire verpakkingen zijn om die reden ook lager. Primaire verpakkin-
gen komen bovendien veel meer voor in het zwerfafval. Deze hogere milieudruk 
rechtvaardigt een hogere belastingdruk voor deze categorie verpakkingen. 

De Vkb werkt ondersteunend aan de uitvoering van het akkoord tussen de rijks-
overheid, het bedrijfsleven en de gemeenten over de gescheiden inname en naschei-
ding van de uit huishoudens vrijkomende verpakkingen, waarbij het zoveel mogelijk 
recyclen van verpakkingsmateriaal voorop staat, en het Impulsprogramma Zwerfaf-
val680. De opbrengst van de Vkb bedraagt in 2008 € 240 miljoen.  

De Vkb is verschuldigd op het moment waarop goederen in een verpakking voor de 
eerste maal in Nederland aan een ander ter beschikking worden gesteld en wanneer 
bij het binnenbrengen in Nederland de verpakking direct van de goederen wordt ver-
wijderd en de verkrijger zich van de verpakking ontdoet. 

 
676.  Handelingen II 21 november 2007, blz. 1980. 
677.  Verpakking die zo is ontworpen dat die voor de consument op het verkooppunt een verkoopeen-

heid vormt (artikel 80 aanhef en onderdeel b Wbm). 
678.  Verpakking die zo is ontworpen dat die op het verkooppunt een verzameling van een aantal 

verkoopeenheden vormt (artikel 80 aanhef en onderdeel c Wbm). 
679.  Verpakking die zo is ontworpen dat het verladen en het vervoer van verkoopeenheden of verza-

melverpakkingen wordt vergemakkelijkt om fysieke schade door verlading of transport te voorko-
men, weg-, spoor-, scheeps- of vliegcontainers niet daaronder begrepen (artikel 80 aanhef en on-
derdeel d Wbm). 

680.  Kamerstukken II 2006-2007, 28 694, nr. 37. Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 4. 
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Meermalig te gebruiken verpakkingen worden slechts één maal belast en wel op 
het moment dat het materiaal, na te zijn gevuld, voor de eerste maal in Nederland aan 
een ander ter beschikking wordt gesteld. Hiermee wordt het meermalig gebruik van 
verpakkingen aantrekkelijker gemaakt, omdat de verpakking bij een volgend gebruik 
niet nog een keer wordt belast. 

Belastingplichtige is de producent van de verpakking of degene die de verpakking 
binnen Nederland brengt. Ter beperking van het aantal belastingplichtigen en daar-
mee van de administratievelastendruk is het op de markt brengen van minder dan de 
gewichtsdrempel van 15.000 kilogram verpakkingsmateriaal vrijgesteld. Hiermee is 
het aantal potentiële belastingplichtigen met 98% verminderd, maar wordt deson-
danks 95% van het verpakkingsmateriaal in de heffing betrokken. Bedrijven die jaar-
lijks meer dan 15.000 kilogram verpakkingsmateriaal op de markt brengen betalen 
Vkb over hoeveelheden die de gewichtsdrempel overstijgen. 

3.4.13 Alcoholvrije dranken 

‘Wij hebben nu een regeerakkoord en dan zijn alle moties achterhaald’681 
 

DR. W.A. VERMEEND, 
staatssecretaris van Financiën, 29 november 1994 

 
De accijnzen van alcoholvrije dranken, ook wel frisdrankenaccijns genoemd682, zijn 
uitsluitend gericht op het verkrijgen van algemene middelen. Daarmee voldoet deze 
accijns niet aan het vereiste van de dubbelratio683. De enige basis van de frisdranken-
accijns is gewenning, berusting en een niet nagekomen gouvernementele belofte hem 
af te schaffen684; bepaald ontoereikende gronden voor accijnsheffing. 

In 1915, wanneer alcoholvrije dranken voor het eerst als belastingbron worden 
voorgesteld, valt niet aan accijnsheffing daarvan te denken. De volksgezondheid en de 
substitueerbaarheid met alcoholhoudende dranken blijken daaraan in de weg te staan, 
omdat ‘alcoholvrije dranken toch voor een ieder, en in het bijzonder voor kinderen en 
zwakke personen de voorkeur verdienen. De ondergeteekende meent daarom geen 
voorstellen van dezen aard te kunnen doen’685. De ondergetekende is minister TREUB 
(1915). 

Tijdens besprekingen over de BENELUX-accijnsunificatie in 1948 voelt de Nederland-
se regering er ‘weinig voor om deze onschadelijke, niet alcoholhoudende volksdran-
ken, welke hier te lande tot dusverre nimmer aan een accijns waren onderworpen, 
thans in de accijnsheffing te gaan betrekken. Zij was hiertoe nog te minder genegen, 

 
681.  Kamerstukken II 1994-1995, 23 942 enz., nr. 9, blz. 13. 
682.  Onder het begrip frisdranken wordt aanvankelijk verstaan: mineraalwater en limonade. Kamerstuk-

ken II 1971-1972, 11 507, nr. 5, blz. 3. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 16. 
683. Zo ook: J. Reugebrink, Aan de grens, Deventer, blz. 85. 
 Vergelijk het betoog van Koning: Handelingen II 1971-1972, blz. 1081 lk. 
684.  De Kamerbreed aanvaarde motie van de leden Van der Vaart c.s., Kamerstukken II 1992-1993, 

22 843, nr. 14. 
685.  Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 3, blz. 7 lk. Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 5, blz. 17 rk. 
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nu, ten gevolge van de accijnsunificatie in de BENELUX-landen, in Nederland de bierac-
cijns zal moeten worden verlaagd en alle binnenlands vervaardigde wijnen en andere 
gegiste vruchtendranken van accijns zijn vrijgesteld’686. Nederland wist BENELUX-
partner België met veel inzet tot een akkoord tot afschaffing van zijn accijnzen van 
mineraalwater en limonadegazeuse te bewegen687. 

Twintig jaar later (1967) wordt vanuit de Tweede Kamer het voorstel gedaan tot 
accijnsheffing van frisdranken ter financiering van de ontwikkelingshulp voor Indone-
sië. Het voorstel verdwijnt na korte tijd, want het ‘past niet in de ontwikkelingen op 
het gebied van de belastingen in de Europese Gemeenschap’688. Invoering van de fris-
drankenaccijns blijkt niet te passen in de lopende ‘onderhandelingen in BENELUX-
verband over de harmonisatie van accijnzen’ (1971)689. Niettemin wordt een voorstel 
tot invoering bij de Tweede Kamer ingediend, waarvan de argumenten die het moeten 
dragen bijzonder mager zijn. Het voorstel rekent de frisdranken ‘tot die groep van 
consumptiegoederen waarbij geen overwegende bezwaren kunnen worden inge-
bracht, indien deze in een matige accijnsheffing worden betrokken’690. De bewindslie-
den zien geen andere maatregelen op het gebied van de belastingen waaraan minder 
bezwaren kleven691. Openlijk verklaren zij ‘dat zij met de invoering van deze accijns op 
dit ogenblik niet gelukkig zijn’692 en dat het voorstel ‘niet als het meest positieve ele-
ment in het geheel van het dekkingsplan kan worden beschouwd’693. Voorts is een van 
de argumenten dat de mogelijkheid tot het heffen van indirecte belastingen wordt 
uitgebreid694. Weliswaar past ‘een accijns op alcoholvrije dranken in het kader van de 
unificatie van de accijnzen in de BENELUX’, maar de bewindslieden zouden er toch de 
voorkeur aan hebben gegeven ‘pas na verkregen overeenstemming op alle punten van 
de unificatie tot invoering van deze accijns over te gaan’695. Verder zou ‘een zodanige 
accijns zo goed passen in de onderhandelingen in E.E.G.-verband over de harmonisatie 
van de verbruiksbelastingen’696. De maatregel wordt getypeerd als noodzakelijk, maar 
niet aantrekkelijk. Zowel de invoering van de frisdrankenaccijns als de latere verho-
gingen vinden louter hun oorzaak in de bestaande budgettaire problematiek697. 

De bewindslieden leunen zwaar op de redenering van TUK (1970), die de onderlinge 
verhoudingen tussen de tarieven van gedistilleerd, wijn, bier en frisdrank tot uit-
gangspunt neemt, waarbij in het perspectief van een steeds hogere gedistilleerdaccijns 
in de pariteit waarmee de wijnaccijns en de bieraccijns kunnen worden aangepast, 

 
686.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2 
687.  Handelingen II 1948-1949, 16 maart 1949, blz. 1345 lk. 
688.  Kamerstukken II 1967-1968, 9300 Hoofdstuk IX B – Financiën, nr. 2, blz. 12. 
689.  Handelingen II 1970-1971, 30 maart 1971, blz. 3595 rk. 
690.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 3, blz. 3 lk. 
691.  Idem. Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1100 lk. 
692.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 3, blz. 3 lk. 
693.  Handelingen II 1971-1972, 17 november 1971, blz. 1128 lk. 
694.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 5, blz. 2 lk. 
695.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 3, blz. 3 lk. 
696.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 5, blz. 2 lk. 
697.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 1. 
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‘het, verder afdalend, niet onredelijk lijkt ook een accijns op frisdranken te creëren’698. 
Het tarief van de gedistilleerdaccijns kan echter niet zomaar worden verhoogd, omdat 
daartoe, gegeven de BENELUX-accijnsunificatie, geen ruimte tot autonome verhogingen 
bestaat.  

De frisdrankenaccijns is per 1 januari 1972 in werking gekomen699. De rechtsgron-
den die de frisdrankenaccijns uiteindelijk dragen zijn de BENELUX-accijnsharmonisatie 
en de nood van de schatkist700. Het BENELUX-argument is een gelegenheidsargument 
om budgettaire redenen. Van de BENELUX-partners voerde in 1971 alleen België de 
frisdrankenaccijns. Luxemburg heeft die zelfs in 1984 nog niet701 en anno 2005 nog 
steeds niet702. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, dat in 1971 
heeft plaatsvonden, verklaart staatssecretaris SCHOLTEN, dat in de BENELUX-accijns-
unificatie een van de belangrijkste argumenten voor de invoering van de frisdranken-
accijns ligt, ‘zij het dat het budgettaire motief leidt tot een zekere „vervroeging” daar-
van’703. In de Eerste Kamer verklaart de bewindsman, dat de onderhandelingen die 
uiteindelijk op 29 mei 1972 hebben geleid tot de sluiting van het BENELUX-verdrag 
1972 hem op het idee hadden gebracht: ‘Ik moge de geachte afgevaardigde er ten 
slotte op wijzen, dat juist de internationale besprekingen op dit stuk ons tot dit voor-
stel hebben gebracht’704. De openheid die hangende internationale onderhandelingen 
gewoonlijk niet gegeven kan worden voedde de onduidelijkheid en de geheimzinnig-
heid, welke voor het Tweede-Kamerlid TERLOUW (1971) aanleiding zijn vast te stellen 
dat kennelijk uitsluitend het budgettaire argument aan de orde is: ‘De omzetbelasting 
op deze lafenis is in België 6 pct., in Luxemburg 10 pct. en in Nederland 14 pct.; in 
Luxemburg wordt geen accijns geheven. Over harmonisatie gesproken! Kortom, het 
enig geldend argument is, dat er geld moet komen’. Het Tweede-Kamerlid KONING 
(1971) meent dat de regering geheimzinnig doet, ‘wil dat niet precies zeggen, maar 
zou toch niet een duidelijke uiteenzetting van de stand van zaken kunnen volgen? De 
accijns op niet-alcoholische dranken, precies gezegd van alcoholvrije dranken, is een 
nieuwigheidje dat wij kennelijk te danken hebben aan het overleg met onze partners 
in BENELUX-verband. De invoering daarvan lijkt wel verhaast te worden door de nood 
van de schatkist’. Zo ook het Tweede-Kamerlid BAKKER (1971): ‘Het is gewoon om de 
kas te vullen, waarbij de Belgen als blikvangers moeten dienen’705. 

 
698.  WFR 11 juni 1970, nr. 4996, blz. 500 onder g. 
699.  Wet van 15 december 1971, Stb. 731. 
700.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 3, blz. 3. 

Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 5, blz. 2-3. Kamerstukken II 1971-1972, 11 938, nr. 3, 
blz. 13-14. Kamerstukken II 1976-1977, 14 477, nr. 3, blz. 10. Handelingen II 1971-1972, 14 oktober 
1971, blz. 317. Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1074-1097. Handelingen I 1971-
1972, 23 november 1971, blz. 132. 

701.  Kamerstukken II 1984-1985, 18 361, nr. 6, blz. 2. 
702.  EC, Inventaire des impôts perçus dans les États Membres de l’Union européenne, 17e édition, 

Luxembourg 2005. 
703.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 5, blz. 2 rk. 
704.  Handelingen I 1971-1972, 23 november 1971, blz. 132 rk. 
705.  Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1080-1081 en 1097 rk. 



3.4 Hoofdstuk 3 / Rechtsgronden 

230 

Enkele maanden na de invoering van de frisdrankenaccijns verschaffen de bewinds-
lieden de gevraagde duidelijkheid met de uitkomsten van de onderhandelingen welke 
hebben geleid tot de sluiting op 29 mei 1972 van het BENELUX-verdrag 1972: ‘Door alle 
drie landen is het standpunt ingenomen dat naast de reeds bestaande accijnzen op 
alcoholhoudende dranken een accijns op alcoholvrije dranken, zgn. frisdranken, niet 
kan worden gemist’706. Het is duidelijk dat de bewindslieden met het wetsvoorstel in 
de verwachting van deze uitkomsten hadden geopereerd en erop waren vooruitgelo-
pen, ondanks dat andere bewindslieden van hun bezorgdheid over dergelijk anticipe-
rend gedrag hadden doen blijken, zoals minister ROOLVINK (1971): ‘Zo lang dat overleg 
gaande is, is het zeer bezwaarlijk dat één van de drie partners een bepaalde beslissing 
neemt, waar men dan te zijner tijd moeilijk op kan terugkomen. Voorts moet hierbij 
rekening worden gehouden met het feit, dat deze onderhandelingen er ook toe kun-
nen leiden dat bepaalde accijnzen op andere produkten moeten worden verlaagd. Dit 
kan nu eenmaal het gevolg zijn van overleg met andere partners. Dit kan weer ertoe 
leiden dat bepaalde inkomsten van de overheid verminderen en niet vermeerderen. Ik 
wil hiermee niet betogen dat het onmogelijk is, dat uit dat overleg een bepaald batig 
saldo voor de schatkist voortvloeit, maar het is in ieder geval niet mogelijk om dit 
vandaag op enigerlei wijze exact vast te stellen’707. 

Ook op het vlak van de EG-accijnsharmonisatie is sprake van gelegenheidsargu-
mentatie. Op de vraag uit de Tweede Kamer (1971) op welke wijze de bewindslieden 
denken het voorontwerp over de harmonisatie van accijnzen op verfrissende dranken 
zonder alcohol van de EC, waarin onder meer het vereiste van de dubbelratio is opge-
nomen, in overeenstemming te brengen met hun ter tafel liggende voorstellen708, 
achten zij het geen wijs beleid de in BENELUX-verband bereikte overeenstemming over 
de unificatie van de frisdrankenaccijns op het standpunt van de EC te laten afketsen, 
gegeven ‘de voorzichtige formulering van dit standpunt van de Commissie, de om-
standigheid dat nog geenszins vaststaat dat dit standpunt ook door de regeringen van 
de lidstaten wordt gedeeld’, en ‘mede in aanmerking nemende dat een harmonisatie 
van accijnstarieven in E.G.-verband niet op korte termijn zal kunnen worden gereali-
seerd’709. Staatssecretaris SCHOLTEN (1972) spreekt in de Tweede Kamer van een zeer 
voorzichtig geformuleerde conclusie van de EC, maar daaromtrent bestaat, aldus de 
bewindsman, ‘echter nog helemaal geen overeenstemming in EEG-verband dat deze 
accijns weer zou moeten verdwijnen’710. Afschaffing kan dus een jaar na de inwerking-
treding van de frisdrankenaccijns niet aan de orde zijn. In 1982 wordt de grondslag 
verbreed naar vruchtensappen711. 

 
706.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 938, nr. 3, blz. 13 rk. 
707.  Handelingen II 1970-1971, 30 maart 1971, blz. 3595 rk. 
708. Kamerstukken II 1971-1972, 11 507 nr. 4. 
709.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 938, nr. 3, blz. 14 lk. 
710.  Handelingen II 1972, 2 november 1972, blz. 850 lk. 
711.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 187, nr. 3, blz. 3-4. Kamerstukken II 1981-1982, 17 187, nr. 5, 

blz. 3-5. Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 913 mk./rk. en 950 rk. bovenaan. Kamer-
stukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 20. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 17-18. 
Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 7. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 7-
8. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 8 en 19. 
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In 1993 valt de frisdrankenaccijns buiten de Europese accijnsharmonisatie712. Bij de 
prolongatie van de frisdrankenaccijns als nationale, niet-communautaire accijns klinkt 
de redenering van TUK opnieuw. De frisdrankenaccijns wordt niet in strijd geacht met 
verkeersveiligheid en alcoholmatigingsbeleid. In eerste instantie wordt van belang 
geacht ‘het consumentengedrag en de mogelijkheid dit gedrag te beïnvloeden. Daarbij 
is vooral het verschil in tariefniveau tussen de belastingen op alcoholvrije dranken en 
op alcoholhoudende dranken van belang’713. De staatssecretaris verklaart dat het bud-
gettaire aspect ‘zeer duidelijk de overhand’ heeft en dat andere rechtsgronden die 
verband houden met het milieu of de volksgezondheid niet aan de orde zijn714. De 
grondslag wordt verbreed met groentesappen, siropen, wei- en yoghurtdranken715. 
Benadrukt wordt, dat met de voortzetting van de frisdrankenaccijns niets anders 
wordt beoogd dan de inkomsten daarvan te continueren. Andere ratio’s spelen geen 
rol716. De voorzetting en de grondslagverbreding dienen ook ter financiering van de per 
1 januari 1993 afgeschafte suikeraccijns717. De volksgezondheidsratio’s van de suiker-
accijns, ontmoediging tandcariës, zwaarlijvigheid en hart- en vaatziekten, blijken 
volgens de navolgende uitlating van staatssecretaris VERMEEND (1999) toch te zijn 
overgegaan op de frisdrankenaccijns: ‘Met betrekking tot de aan het volksgezond-
heidsbeleid gerelateerde accijnsonderwerpen, te weten de verbruiksbelasting op alco-

 
712.  Artikel 3 lid 3 Accijnsrichtlijn. De frisdrankenaccijns is geheel in overeenstemming met het Euro-

peesrecht, HR 28 maart 2001, nr. 35.357, BNB 2001/241c. Handelingen II 1990-1991, 21 februari 
1991, blz. 53-3098 lk. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 1992-1993, 
22 843, nr. 5, blz. 7-8. Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 7. Wet van 29 november 
1972, Stb. 1972, 696. 

713.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 1. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 4, blz. 5. 
714.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 2. 
715.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 8-9. Bij de productomschrijvingen van alcoholvrije 

dranken is aansluiting gezocht bij de voor de heffing van het invoerrecht van toepassing zijnde af-
bakeningen in de gecombineerde nomenclatuur die deel uitmaakt van het gemeenschappelijk dou-
anetarief van de EG. Als dranken melk of van melk afkomstige vetstoffen bevatten, worden zij niet 
aangemerkt als limonade. Bij laboratoriumonderzoek worden daarbij dranken met sporen van 
melkvet beschouwd als ‘melkvetvrij’. Bij de opkomst van de yoghurt en weidranken zijn alle pro-
ducten onderzocht en is de grens vastgesteld op 0,02%mas. Voor de anno 1989 op de markt zijnde 
producten lopen de percentages uiteen van 0,03 tot 0,7. De percentages melkvet van enkele traditi-
onele zuivelproducten, waarnaar deze leden vragen, zijn blijkens de aanduiding op de verpakking 
van deze producten voor volle melk: minimaal 3,5%; voor halfvolle melk: tussen 1,5 en 1,8%; voor 
magere melk: ten hoogste 0,3%; voor karnemelk: tussen 0,4 en 1%. Kamerstukken II 1989-1990, 21 
368, nr. 7, blz. 18. EG basisverordening, nr. 804/68, PB L 148. Kamerstukken II 1986 1987, 19 700 
hoofdstuk IX B, nr. 56, blz. 2. Kamerstukken II 1986 1987, 19 700, nr. 63, blz. 2. Kamerstukken II 
1987-1988, 20 506, nr. 8, blz. 3. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 20. Kamerstukken II 
1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 18. Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 7-8. Kamerstuk-
ken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 8. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 8. Kamerstuk-
ken II 1992-1993, 22 843, nr. 7, blz. 4. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 11. Handelingen II 
1992-1993, 24 november 1992, blz. 26-1879 mk. 

716.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 4, blz. 5-6. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 2-
3. Kamerstukken I 1992-1993, 22 843, nr. 99b blz. 6. Kamerstukken II 1999-2000, 27 222, nr. 1, 
blz. 1. 

717.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 3-4. 
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holvrije dranken en de accijns op alcoholhoudende dranken alsmede de accijns op 
sigaretten en shag is binnen het Kabinet overleg gaande. Het gaat daarbij onder meer 
om de effectiviteit van maatregelen en om de prijsverhouding met de ons omringende 
landen in verband met grenseffecten. Met het oog op de grensproblematiek vindt 
tevens overleg plaats met de Benelux-partners en Duitsland’718. Het is duidelijk dat 
met de frisdrankenaccijns wordt beoogd het volksgezondheidsbeleid te sturen. 

Zolang de accijns van alcoholvrije dranken bestaat, wordt over zijn afschaffing ge-
sproken719. Veel Tweede-Kamerleden dringen aan op afschaffing van de frisdrankenac-
cijns en ter compensatie daarvan de wijnaccijns te verhogen, voornamelijk omdat 
handhaving in strijd is met het alcoholmatigingsbeleid. Aan een kamerbrede motie 
(1992) om de frisdrankenaccijns op termijn en gefaseerd af te schaffen720 is nog slechts 
gedeeltelijk gevolg gegeven721. Bij de mondelinge behandeling van het Belastingplan 
1995 zegt staatssecretaris VERMEEND (1994) geen boodschap meer aan deze motie te 
hebben: ‘Wij hebben nu een regeerakkoord en dan zijn alle moties achterhaald, wat 
ons betreft’722. Dit is overigens geen onjuist standpunt. Het legaliteitsbeginsel dwingt 
immers niet een regeling ad infinitum te laten voortbestaan. Juist de wetgever is bij 
uitstek bevoegd om wetgeving te vernieuwen en ieder nieuw kabinet zal in staat moe-
ten zijn om zijn eigen visie vorm te geven. Daarnaast mag de burger er tegelijkertijd 
op rekenen dat de overheid rekening houdt met verplichtingen die de burger in goed 
vertrouwen voor een langere periode is aangegaan. Om hiertussen een brug te slaan is 
soms overgangsrecht noodzakelijk723. 

De ‘verfrissing’ van het belastingstelsel brengt de frisdrankenaccijns eerst per 
1 april 2002 een tariefsverlaging van 39,4%, gefinancierd door verhoging van de bier-
accijns en de wijnaccijns724. Door middel van een convenant met de Nederlandse fris-
drankindustrie wordt gewaarborgd, dat deze verlaging geheel in de consumentenprij-
zen aan de consument wordt doorgegeven725. Een voorstel van minister HOOGERVORST 
van VWS (2005) om de frisdrankenaccijns af te schaffen binnen een pakket van de 
introductie van een afzonderlijke accijns van mixdranken (dranken op basis van gedis-

 
718.  Indirecte belastingen, Brief van de staatssecretaris van Financiën, Kamerstukken II 1999-2000, 

27 222, nr. 1, blz. 1. 
719.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 938, nr. 3, blz. 14 lk. Handelingen II 1972, 1 november 1972, 

blz. 811 rk. Handelingen II 1972, 2 november 1972, blz. 850 lk. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, 
nr. 5, blz. 2. Handelingen II 1992-1993, 24 november 1992, blz. 26-1880-26-1881 rk. Kamerstuk-
ken I 1992-1993, 22 843, nr. 99b blz. 4. Handelingen I 1992-1993, 22 december 1992, blz. 11-486-
11-487. Handelingen I 1992-1993, 23 december 1992, blz. 12-519 rk. Voorstel voor een richtlijn be-
treffende accijnzen en indirecte belastingen die rechtstreeks of middellijk op het verbruik van pro-
ducten drukken, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde, COM(72) 225 defi-
nitief, 23 februari 1972, PB 29 april 1972, nr. C 043. 

720.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 14. 
721.  Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 10, blz. 28. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 19. 
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723.  Hof ’s-Gravenhage 26 november 2003, nr. 02/02227, V-N 2004/18.1.6., r.o. 6.17. 
724.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 015, nr. 8. Handelingen II 2001-2002, 14 november 2001, blz. 23-

1681. Kamerstukken II 2001-2002, 28 015, nr. 122b. 
725.  Handelingen II 2001-2002, 13 november 2001, blz. 23-1665. NRC Handelsblad 16 november 2001. 
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tilleerd, bier en wijn, zoals breezers en shooters) van € 0,60 per flesje van 0,275 liter, 
verhoging van de bieraccijns van 20,5% en een verlaging van de gedistilleerdaccijns 
van 15,25% (tot het niveau van 2002), haalt het Staatsblad niet. De Tweede Kamer 
dicht het voorstel van de bewindsman, dat moest dienen om een aanmerkelijke reduc-
tie van het alcoholgebruik onder jongeren teweeg te brengen, ‘vooral een symbolische 
functie’ toe726. 

3.4.14 Assurantiën 

‘De assurantiebelasting is qua rechtsgrond een wat bizarre belasting. Overigens hebben 
wij qua rechtsgrond wel meer bizarre belastingen. Denk maar aan de overdrachtsbelas-
ting. Eigenlijk alle belastingen, hoor ik de staatssecretaris als goed liberaal zeggen! Het 
is wel een extra complicatie. De route van de assurantiebelasting is dus niet eenvoudig 
te volgen.’727 

 
DRS. G. ZALM, 

minister van Financiën, 8 december 1999 
 

De assurantiebelasting wordt geheven telkens ten tijde van het vervallen van de pre-
mie wegens van de toestand van verzekerd zijn ter zake van het verbruik van financië-
le diensten. De eerste specifieke rechtsgrond van de assurantiebelasting is om het 
verbruik van financiële diensten in het rechtsverkeer te doen bijdragen aan de alge-
mene middelen, onder het ontzien van oudedags- en andere toekomstvoorzieningen, 
zorg-, spaar- en werkloosheidsvoorzieningen alsmede internationaal vervoer en ver-
mijding van dubbele belastingheffing728. Deze financiële diensten zijn buiten de heffing 
van de omzetbelasting gebleven729. Het gaat volgens de bewindslieden om belangrijke 
vormen van het financiële verkeer730. De tweede specifieke rechtsgrond is de histori-
sche. De voorganger van de assurantiebelasting, het poliszegel731, bestaat al zeer lange 
tijd en zijn decennialang verweven in het economische verkeer. De derde specifieke 
rechtsgrond is de handhaving van soortgelijke belastingen in de buurlanden. De vierde 
specifieke rechtsgrond is dat afschaffing van het poliszegel en niet-voortzetting in de 
assurantiebelasting (1959) noodzakelijkerwijs zou leiden tot compensatiemaatregelen 
elders, waardoor een verschuiving van de belastingdruk zou kunnen ontstaan naar 
gebieden waar deze mogelijk zwaarder zou vallen of minder gewenste repercussies 

 
726.  Kamerstukken II 2004-2005, 27 565, nr. 29 en nr. 30. Kamerstukken II 2004-2005, 29894, nr. 3, 

blz. 2, nr. 4 en nr. 9. Kamerstukken II 2005-2006, 30 306, nr. 6, blz. 50.  
727.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 727 en 26 728, nr. 8, blz. 26 lk. 
728.  Het complex van indirecte belastingen van de Registratiewet 1917 en de Zegelwet 1917. Kamer-

stukken II 1969-1970, 10 560, nr. 3, blz. 10-13 en 24 lk. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 6, 
blz. 1 rk. en 10 lk. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 7-8, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1989-
1990, 21 342, nr. 3, blz. 1. Wet van 21 juni 1990, Stb. 334. 

729.  Artikel 11 lid 1 onderdeel k Wet OB 1968. 
730.  Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 3, blz. 10-13. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 6, 

blz. 1 en 10. 
731.  Artikel 44 tot en met artikel 50 Zegelwet 1917. 
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zou hebben, zoals op het gebied van de prijzen, dan bij voortzetting in de assurantie-
belasting het geval zou zijn732. 

3.5 Rechtsgronden van niet meer bestaande accijnzen 

3.5.1 Azijn 

‘Nu zijn er sommige werklieden, die 6 of 7 gulden per week verdienen, maar het ge-
middelde loon bedraagt ƒ 4 per week, alzoo schiet er in de meeste gevallen nog geene 
gulden over, waarvoor het gezin in zeven dagen zich moet voorzien van een weinig 
azijn en zout, waarmede men de aardappelen moet bereiden, want van vleesch, boter 
en spek is bij eene menigte gezinnen sinds jaren geen sprake meer.’733 

 
JHR. MR. B.W.A.E. BARON SLOET TOT OLDHUIS, 

lid van de Tweede Kamer, 19 november 1853  
 

De azijnaccijns behoort niet tot de acht accijnzen van het systhema-GOGEL van 1805, 
het eerste belastingstelsel. De azijnaccijns wordt ingevoerd per 1 juli 1816734, en is, zo 
verklaart APPELIUS (1816), een rechtstreeks gevolg van het herstel van de bieraccijns 
‘daar het niet mogelijk is de Bier-azijnen vrij te laten, zoo men geen wijde deur voor 
sluikerijen wil openzetten, terwijl het bezwaren van de kunst- en wijn-azijnen, de 
laatste zelfs als product der nationale industrie beschouwd, onvermijdelijk wordt, 
zoodra de bier-azijn of de minste soort aan eene belasting wordt onderworpen’735. De 
eerste specifieke rechtsgrond is hiermee de steunfunctie voor de bieraccijns tegen de 
fraude736. De azijnaccijns wordt geheven ‘van alle de azijnen, welke den lande zullen 
worden ingevoerd of aldaar gebrouwen, getrokken of gefabriceerd worden’737. Het 
tarief bedraagt ƒ 0,70 in hoofdsom ‘voor ieder vat ruimte, welke de roer- of andere 
beslagkuipen der bier- en azijnbrouwerijen bevatten’738. Vanaf 1867 wordt naast deze 
berekeningswijze een tweede toegestaan, uitgaande van de hoeveelheid gebezigde 
grondstof739. De azijnaccijns is primair gericht op het verkrijgen van algemene midde-
len. De tweede specifieke rechtsgrond van de azijnaccijns is de bescherming van de 
binnenlandse azijnproductie. Het hogere tarief op ‘de van buiten inkomende azijnen 
en daarmede gelijk staande dranken, gelijk mede de cidre en poiré (…) is zozeer in het 
belang der nationale industrie, dat voorzeker niets tot aanprijzing deze bepalingen zal 

 
732. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 7-8, blz. 2 lk. 
733.  Handelingen II 1853-1854, 19 november 1853, blz. 124 rk. 
734.  Artikel 26 Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14. Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 35. 
735.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. 
736.  Gogel (1820), blz. 296. Kamerstukken II 1862-1863, blz. 1375 rk. De azijnaccijns wordt zowel 

aangeduid als: de belasting op azijn, als met: azijnaccijns. Handelingen II 1870-1871, 28 juni 1871, 
blz. 1025 rk. onderaan. 

737.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 377-378. 
738. Wet van 2 augustus 1822, Stb. 32. 
739.  Wet van 7 juli 1867, Stb. 84. Wet van 25 juli 1871, Stb. 92. 
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behoeven te worden aangevoerd’740. Over de steunfunctie van de azijnaccijns wordt in 
de zomer van 1871, onder aanhaling van de oude APPELIUS, in de Tweede Kamer een 
debat gewijd741. De azijnaccijns blijft in 1871 gehandhaafd om fraude met de bierac-
cijns te blijven voorkomen742. De in 1916 nieuw geïntroduceerde heffingstechniek voor 
de bieraccijns naar de hoeveelheid en dichtheid van het wort maakt de azijnaccijns 
overbodig en leidt nog datzelfde jaar tot zijn afschaffing743. De afschaffing komt, aldus 
TREUB (1915) in zijn Grondslagenontwerp, ten goede aan de azijnmakerijen; wenselijk 
vanwege ‘de aard van het artikel waarop de accijns drukt, een artikel dat naar verhou-
ding bij de spijstoebereiding van den kleinen man een veel meer beteekenende plaats 
inneemt dan in de keuken van den rijke. Die afschaffing komt aan de schatkist slechts 
op een kleine derving van inkomst te staan’744. 

3.5.2 Koffie 

 ‘De wet op de koffij, zooals zij daar ligt, met al hare geruststellende verzekeringen, 
beloften en vertrouwen, is geene accijnswet, maar het is een roman.’745 

 
JHR. D.F. VAN ALPHEN, 

lid van de Tweede Kamer, 13 mei 1830 
 

De koffieaccijns heeft in het Koninkrijk der Nederlanden slechts korte tijd bestaan. Hij 
is slechts geheven tijdens de werking van het derde belastingstelsel van (1819-1822). 
Het bestaan, maar ook het wegblijven ervan uit het vierde belastingstelsel onder de 
Stelselwet 1821, is een product van de fundamentele verschillen van inzicht in belas-
tingheffing tussen de noordelijke (thans Nederland) en de zuidelijke provincies (thans 
België) van het Koninkrijk der Nederlanden. In postprenatale vorm bestaat hij nog van 
3 juni 1830 tot 18 november 1830 met het doel te worden geprolongeerd met ingang 
van 1 januari 1831. Die prolongatie blijft uit vanwege het uiteengaan van België en 
Nederland (1830).  

GOGEL is voorstander van accijnsheffing zo veel mogelijk aan het einde van de be-
drijfskolom (heffing bij de slijt). In die opvatting is hij ideologisch tegenstander van 
APPELIUS. APPELIUS wil de heffing afhankelijk van het product nog wel eens leggen bij de 
vervaardiging of de invoer (heffing bij de oorsprong ofwel de source). APPELIUS is voor-
stander van de koffieaccijns, mits geheven met de juiste heffingstechniek om de han-
del zo min mogelijk tot last te zijn. GOGEL is geen voorstander van de koffieaccijns 

 
740.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 377-378. Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, 

blz. 117 rk. en 123 rk. Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 42. Kamerstukken II 1870-1871, 54, 
nr. 3, blz. 741 lk. Handelingen II 1870-1871, 28 juni 1871, blz. 1025 rk. onderaan. Handelingen II 
1870-1871, 28 juni 1871, blz. 1021 rk. 

741.  Handelingen II 1870-1871, 28 juni 1871, blz. 1021 rk. 
742.  Kamerstukken II 1870-1871, 54, nr. 3, blz. 741 lk. 
743.  Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 3, blz. 9 lk. Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, blz. 13, § 7. 
744.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, § 7, blz. 13 rk. 
745.  Handelingen II 1829-1830, 12 mei 1830, blz. 447 lk. 
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omdat die de koffiehandel zou vernielen746. Daarom komt de koffieaccijns in het eerste 
belastingstelsel niet voor en blijft de koffieaccijns ook buiten het tweede belastingstel-
sel (1816-1819) om de vooral op doorvoer gerichte koffiehandel niet te bemoeilijken. 
De concurrentie op de wereldmarkt voor koffie is groot747. Het leggen van 
kostprijsverhogende belastingen op handel en nijverheid zou daarom volgens GOGEL 
funeste gevolgen hebben748. APPELIUS daarentegen is voorstander van heffing niet 
alleen ter zake van het verbruik aan het einde, maar ook elders in de bedrijfskolom. 
Hij is er beslist geen voorstander van om accijnzen uitsluitend op eerste levensbehoef-
ten te laten drukken en staat uitbreiding van lasten voor, die vooral ook gespreid 
zouden moeten zijn over goederen die niet tot die categorie eerste levensbehoeften 
behoren. Accijnzen mogen alleen drukken op goederen en diensten die in het 
binnenland worden verbruikt. Het is, aldus APPELIUS, in de noordelijke Nederlanden de 
opvatting ‘om enkel de binnenlandsche consumtie te treffen, zonder den eigen of 
commissie-handel naar buiten ‘s lands te belemmeren’749. APPELIUS meent dat met 
goede heffingstechnieken het onderscheid tussen goederen die bestemd zijn voor 
binnenlands verbruik enerzijds, en anderzijds identieke goederen die voor de door- en 
wederuitvoer bestemd zijn, goed te maken is ‘en alles komt op de vraag aan, of de 
wetten zoodanig zijn ingerigt, dat er vrees kunne zijn voor de nadeelen, welke 
sommige sprekers voorspellen?’750. Dreigende verstoringen van het vrije 
goederenverkeer door belastingheffing zijn beslist te minimaliseren met doorzichtige 
heffingstechnieken. APPELIUS ziet dus niet in waarom een accijns van koffie niet 
mogelijk zou zijn751. Hij vindt koffie een bijzonder geschikt belastingobject, een solide 
en stabiele belastingbron. Hij onderstreept dat met het trekken van een vergelijking 
met wijn en gedistilleerd (1819): ‘Voorbeelden spreken hier het best, en wanneer ik 
dan aanvoer hetgeen men dagelijks, ten aanzien van wijn en gedistilleerd, ziet 
gebeuren, mag ik veilig besluiten, dat men ook met koffij en suiker voor geene 
buitengewoone stremming te vreezen heeft.’752. De koffieaccijns wordt niet te hoog 
opgevoerd wanneer in aanmerking wordt genomen ‘dat eene consumtie van 6 pond 
koffij per hoofd in het jaar de gebruikers op zes stuivers belasting te staan komt’753. 

Het wetsontwerp voor de koffieaccijns toont het verzet vanuit handelskringen te-
gen de koffieaccijns. Koning WILLEM I blijft echter in verbreding van de belasting-
grondslag naar koffie, en later ook naar andere goederen die niet tot de eerste levens-
behoeften kunnen worden gerekend, een rechtvaardige belastingmaatregel zien. Hij 
geeft APPELIUS de ‘last, om de wezenlijke bezwaren weg te nemen, welke tegen de 
voorgeslagen belasting mogten schijnen te bestaan’754. APPELIUS heeft, zoals gezegd, 
zijn oplossing al klaar. De Tweede Kamer bericht hij, dat de Koning ervan overtuigd is, 

 
746.  Gogel (1820), blz. 176-177. 
747.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 6, blz. 568 rk.  
748.  Gogel (1820), blz. 60. 
749.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 lk.  
750.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425 rk. 
751.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 lk.  
752.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425-426. 
753.  Handelingen II 1818-1819, 6 mei 1819, blz. 390 lk.  
754.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 519 lk. 
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dat de belastingheffing uitstekend naar koffie, thee, suiker en tabak kan worden uitge-
breid ‘daar het Hoogstdenzelven voorkwam, dat de destijds voorgeslagen middelen 
ongelijk meer geschikt waren, om aan een consumtief regt onderworpen te worden, 
aan hetwelk men bovendien voor ver het meeste gewoon was’755. Er moet dus een 
accijns van koffie komen die het binnenlands koffieverbruik zou gaan belasten zonder 
dat de lasten (belastingdruk én uitvoeringslasten) ervan al te veel bij het bedrijfsleven 
zouden neerslaan.  

APPELIUS ontvangt vervolgens de tweeledige opdracht ‘om alle die verzachting in de 
wet te brengen, welke de handel redelijkerwijze konde vorderen, en die met de zeker-
heid van de invordering bestaanbaar zoude worden bevonden’. Ook de tegenstanders 
van de koffieaccijns erkennen de geschiktheid van koffie als belastinggrondslag ‘hoe-
zeer de Koffij op zich zelve vatbaar schijnt voor eene belasting (…)’. De grote ‘maar’ 
komt er in een vloeiende volzin achteraan, inhoudende dat ‘dit object als een groot 
voorwerp van handel niet kan bezwaard worden, vooral bij de eerste hand, zonder den 
handel zelve te belemmeren, en zonder de vreemdeling terug te houden van het doen 
van verzendingen op dit Rijk’756. Volgens het bedrijfsleven is iedere last, ook de klein-
ste administratieve last, schadelijk voor de internationale koffiehandel. 

APPELIUS reageert op ieder van de naar voren gebrachte bezwaren en laat in de eer-
ste plaats blijken dat hij het gegeven van de vrije markt en de gevoeligheden van be-
lastingheffing voor de open economie zeer serieus neemt. De groothandel wordt dus 
geen enkele belemmering in de weg gelegd. Wil men het fictief entrepot niet gebrui-
ken, dan ‘heeft men hun de vrijheid gelaten om hunne Koffij op termijnen van crediet 
in te slaan, en dus bestaat het eerste ontwerp van wet ten hunnen opzigte’. De detail-
handel heeft evenmin iets van de koffieaccijns te vrezen. Wel brengt de accijnsheffing 
mee, dat ondernemers gehouden zijn in bepaalde minimale hoeveelheden in te kopen, 
maar ook dat kan geen bezwaar zijn. De minimumhoeveelheden zijn voor detaillisten 
zeker niet te groot. Het derde bezwaar betreft de administratievelastendruk, ‘de ge-
vorderde formaliteiten, welke men onbestaanbaar rekende met een vrijen handel’757. 
Die vloeit tot op zekere hoogte als vanzelf vooruit uit de structuur van handel en nij-
verheid758. Ook behoeft niet te worden gevreesd dat de schatkist meer teruggeeft dan 
erin vloeit. Dat verschijnsel is ondervangen met het entrepotstelsel759. APPELIUS heeft 
niet de verwachting dat op grote schaal voorraden verzwegen worden, omdat het 
tarief beperkt is en de mogelijkheid van fictief entrepôt openstaat760. Het wetsvoorstel 
wordt aangenomen761. Belast is vanaf 1819 de koffie die Nederland wordt binnenge-

 
755.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425 rk. 
756.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 519.  
757.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 lk. Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, 

blz. 426 lk. 
758.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 426 lk. 
759.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520. Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, 

blz. 426 lk. 
760.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520. 
761.  Wet van 21 mei 1819, Stb. 1819, 32. 
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bracht. Het tarief bedraagt ƒ 0,20 per kilogram762. De koffieprijs bedraagt anno 1819 
ongeveer ƒ 3 per kilogram en derhalve beloopt de accijnsdruk bijna 7%. 

APPELIUS‘ koffieaccijns blijft maar kort van kracht. De bezwaren van de handel hou-
den aan. Onder de belastingherziening 1821 keert de koffieaccijns niet terug. De Ko-
ninklijke Boodschap van 30 april 1821, waarbij het ontwerp voor de tweede belas-
tingherziening (de Stelselwet 1821) aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, kondigt 
de afschaffing van de koffieaccijns aan. De regering laat de argumenten van de koffie-
handel doorslaggevend wegen763. 

In 1825 komt de regering de zuidelijke afgevaardigden tegemoet door de accijns 
van het gemaal af te schaffen en ziet zich daardoor gesteld voor een begrotingstekort 
van ƒ 3,1 miljoen. Zoals gezegd, is de accijns van het gemaal in de zuidelijke Nederlan-
den zeer omstreden764. In de ogen van afgevaardigden van de noordelijke provincies 
komt regering de zuidelijke provincies opnieuw tegemoet door de indiening van het 
voorstel om ter dichting van het begrotingstekort enkele accijnzen te verhogen en de 
koffieaccijns opnieuw in te voeren765. Het voorstel wordt op 15 maart 1830 ingediend 
als onderdeel van een begrotingswet, ook toentertijd ongebruikelijk766. Over de voor-
gestelde accijnsverhogingen wordt nauwelijks gesproken. Het debat gaat nagenoeg 
alleen over het voornemen tot herinvoering van de koffieaccijns. Heel duidelijk komen 
de sturende opvattingen van beide kampen weer aan de oppervlakte: de noordelijke, 
gestoeld op zo veel mogelijk vrijheid van handelsverkeer in een open economie waar-
door handel en nijverheid zo veel mogelijk moeten worden ontzien en accijnsheffing 
zo veel mogelijk moet plaatsvinden aan het eind van de bedrijfskolom, en de zuidelij-
ke, gestoeld op zo veel mogelijk vrijheid van consumptie met beduidend minder 
moeite met het leggen van lasten aan het begin van de bedrijfskolom, waarbij de last 
bij voorkeur wordt gelegd op buitenlandse producten. De tegenstanders, over het 
algemeen afgevaardigden van de noordelijke provincies, onderbouwen hun standpunt 
met de bekende argumenten van schadelijkheid voor de internationale handel. Tegen-
standers waarschuwen voor verplaatsing van de handel naar Bremen en Hamburg. 
Koffie wordt in Nederland dan een gewoon consumptieartikel767. De voorstanders, 
voornamelijk afgevaardigden uit de zuidelijke provincies, menen dat de verhogingen 
geen schadelijke effecten hebben op de productie, handel en de export, omdat de ac-
cijnsdruk beneden die van de buurlanden blijft768. Het lijkt erop dat in 1830 de koffie-
accijns zijn prolongatie zou gaan beleven. De koffieprijzen zijn ten opzichte van 

 
762.  Artikel 1 Wet van 21 mei 1819, Stb. 1819, 32. 
763.  Kamerstukken II 1820-1821, XII, blz. 728-731. Handelingen II 1829-1830, 12 mei 1830, blz. 426 rk. 
764.  Handelingen II 1829-1830, 13 mei 1830, blz. 455 rk. 
765.  Handelingen II 1829-1830, 12 mei 1830, blz. 434 rk. 
766.  Handelingen II 1829-1830, 12 mei 1830, blz. 430 lk. Handelingen II 1829-1830, 13 mei 1830, 

blz. 451 rk. Handelingen II 1829-1830, 15 mei 1830, blz. 473 rk. Handelingen I 1829-1830, 1 juni 
1830, blz. 588. Wet van den 3 junij 1830, houdende nadere regeling der middelen ter voorziening in 
de uitgaven, begrepen in de eerste afdeeling der staatsbegrooting, aanvang nemende met 1830, Stb. 
1830 18. 

767.  Handelingen II 1829-1830, 12 mei 1830, blz. 434-439. 
768.  Handelingen II 1829-1830, 13 mei 1830, blz. 451-455. Handelingen II 1829-1830, 14 mei 1830, 

blz. 458. 
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1819769 met tweederde gedaald770, waardoor de koffieaccijns, zo wordt verwacht, on-
gevoeliger en minder drukkend zou zijn. De accijnsdruk zou zo’n 25% worden. Ook 
neemt het verbruik van koffie zienderogen toe ‘in alle deelen van het Rijk’ en dat geeft 
‘uitzigt op een goed en geldig product van de belasting’. Bovendien is het entrepotstel-
sel intussen zo verbeterd, dat de koffieaccijns ‘nu doelmatig, aanprijzenswaardig en 
verheven boven alle bedenking maken zal’771. Het wetsontwerp wordt in de Tweede 
Kamer met 60 tegen 36 aangenomen772 en in de Eerste Kamer met 23 tegen 11 stem-
men773. Tot daadwerkelijke herinvoering van de koffieaccijns komt het evenwel niet. 
Nog vóór herinvoering wordt de koffieaccijns op 18 november 1830 afgeschaft, als 
gevolg van het uiteengaan van de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden774. De extra 
middelen zijn niet meer nodig775. De minister komt met geheel nieuwe begrotings-
voorstellen. De beide Kamers stemmen hiermee in776. 

Toch laat de optie van de koffieaccijns Tweede-Kamerleden niet los. Minister 
VAN BOSSE (1852) wil de koffieaccijns niet invoeren vanwege de administratievelas-
tendruk die deze oproept bij handel en nijverheid, en ook omdat invoering de vermin-
dering van de belastingdruk van eerste levensbehoeften niet bevorderen: ‘Daarenbo-
ven meen ik te moeten opmerken, dat, wat de koffij betreft, deze inderdaad een volks-
drank is. Ik geloof, het is hier reeds opgemerkt geworden, dat de mindere standen 
weinig bier maar des te meer koffij gebruiken. Zoo de koffij aan eene zware belasting 
onderworpen wordt, zal men dus ook den druk slechts verplaatst, niet weggenomen 
hebben’777. Nog vele malen wordt zowel van regeringszijde als vanuit de Tweede Ka-
mer zijn herinvoering bepleit als tekortendekker (1833778 en 1919779), als financier van 
de afschaffing van de accijnzen van eerste levensbehoeften (1851-1862)780, als alterna-
tief voor de invoering van de effectenbelasting (een van de voorlopers van de IB 
(1878)781), als belastinggrondslag die niet drukt op eerste levensbehoeften en het be-

 
769.  1818-1819: ƒ 1,40 – ƒ 1,50 per pond. 
770.  1830: ƒ 0,50 per pond. 
771.  Handelingen II 1829-1830, 12 mei 1830, blz. 426-427. 
772.  Kamerstukken II 1829-1830, 15 mei 1830, blz. 474 rk.  
773.  Kamerstukken I 1829-1830, 1 juni 1830, blz. 589 rk.  
774.  Wet van 18 november 1830, Stb. 1830, 79. 
775.  Handelingen II 1830-1831, 13 november 1830, blz. 20-26. 
776.  Handelingen II 1830-1831, 13 november 1830, blz. 25-26. Handelingen I 1830-1831, 16 november 

1830, blz. 313. 
777.  Handelingen II 1851-1852, 12 maart 1852, blz. 890 lk. 
778.  Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 124 lk. 
779.  Handelingen I 1918-1919, blz. 140 rk. 
780.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 548. Handelingen II 1851-1852, 12 maart 1852, 

blz. 890 lk. halverwege onder. Handelingen II 1853-1854, 16 december 1853, blz. 454-457. Hande-
lingen II 1856-1857, 16 december 1856, blz. 487. Kamerstukken II 1858-1859, XV, nr. 3, blz. 500-
502. Kamerstukken II 1859-1860, 2, blz. 202 lk. Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, 
blz. 17 rk. Kamerstukken II 1862-1863, CV, nr. 17, blz. 1375 rk. Handelingen II 1862-1863, 
20 september 1862, blz. 21. 

781.  Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 5, blz. 16. Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 6, blz. 37. 
Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 548. 
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drijfsleven niet zou bemoeilijken met administratieve lasten (1879)782, als ‘correctief of 
behoedmiddel tegen het misbruik van sterken drank’ (1879)783, als substituut voor 
thee (1923)784, als alternatief voor de accijns van alcoholvrije dranken ofwel de fris-
drankenaccijns (1971)785, maar tot prolongatie van de heffing van de koffieaccijns is 
het tot op de dag van vandaag niet gekomen786. 

Hoewel koffie als grondslag wordt genoemd, blijft de uitbreiding van de frisdran-
kenaccijns in 1982 beperkt tot vruchtensappen787. Naar verluidt waren dranken, zoals 
koffie, thee en soep, die zijn bestemd om warm te worden gedronken, niet onder het 
begrip limonade te brengen788. De aanpassingen van de accijnswetgeving in het kader 
van de interne markt hebben evenmin tot accijnsheffing van koffie geleid (1992)789. Op 
basis van de Internationale Koffieovereenkomst 1983790, door de EG als zodanig goed-
gekeurd, is het immers tot 30 september 1994 niet mogelijk nieuwe belastingen op 
koffie te heffen. Slechts landen die dergelijke belastingen hadden, zoals Duitsland en 
België791, hebben deze mogen behouden792. In tegenstelling tot de Koffieovereenkomst 
1983 bevat de nieuwe Internationale Koffieovereenkomst 1994 geen bepalingen voor 
maatregelen gericht op het nastreven van prijsstabilisatie793. De mogelijkheid voor een 
communautaire of nationale koffieaccijns ligt weer open. 

3.5.3 Thee 

‘Als een artikel, dat bijna uitsluitend hier te lande wordt geconsumeerd en derhalve met 
een accijns mag worden bezwaard, is de thee te beschouwen. Scheepvaart noch handel 
zal hierdoor benadeeld worden, nu door het tarief in het eerste en door de algemeene 
entrepôts in het laatste wordt voorzien; terwijl de uitvoer aan de landzijde niet noe-
menswaardig is.’794 

 
MR. A.W.N. VAN TETS VAN GOUDRIAAN, 

minister van Financiën, 1831 
 

 
782.  Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 lk. Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 7, blz. 46 lk. 
783.  Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 lk. 
784.  Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 rk. Handelingen II 1923-1924, 12 maart 1924, 

blz. 1169-1184. 
785.  Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1078 rk. 
786.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 548 rk. Kamerstukken II 1858-1859, XV, nr. 3, blz. 501 rk. 
787.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 187, nr. 3, blz. 3-4. 
788.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 20. 
789.  Handelingen II 1992-1993, 24 november 1992, blz. 26-1879. 
790.  Trb. 1983, 73, laatstelijk gewijzigd Trb. 1993, 190. 
791.  Kamerstukken I, 1992-1993, 22 843, nr. 99b blz. 4. 
792.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 9. 
793.  Medio 1989 moest het instrument voor prijsstabilisatie van de Internationale Koffieovereenkomst 

1983 – het export-quotastelsel – buiten werking worden gesteld wegens de nadelige effecten er-
van. Kamerstukken I en II 1994–1995, 24 277, nrs. 315 en 1. 

794.  Kamerstukken II 1831-1832, XXI, nr. 5, blz. 795 rk. 
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De theeaccijns is slechts naar het spraakgebruik een accijns. In werkelijkheid is hij een 
invoerrecht. De heffing ervan is uitsluitend gericht op het verkrijgen van algemene 
middelen. Meer dan een eeuw lang is over zijn bestaan dan wel zijn invoering gede-
batteerd. Er wordt vrij algemeen gesproken van een accijns, omdat in Nederland geen 
thee wordt verbouwd en alle thee wordt ingevoerd. Minister COLIJN (1924) is daarin 
een van de voorgangers: ‘Voor zoover dit wetsontwerp de thee betreft, is het feitelijk 
een accijns, die wordt voorgesteld. Het recht wordt geheven in den vorm van een 
invoerrecht maar waar de thee is een artikel, dat in Nederland tot nog toe nog niet 
verbouwd wordt, is er natuurlijk geen sprake van, dat de werking van dit recht ook 
maar eenigszins anders zou zijn dan de werking van een accijns. Het gaat dus om de 
vraag kan de accijns een plaats vinden onder de belastingen, die naar draagvermogen 
worden geheven’795. Ook nadien spreekt minister DE GEER (1927) over de ‘thee-
accijns’796. 

Het invoerrecht wordt beleefd als accijns omdat dit invoerrecht geen thuismarkt-
beschermende functie heeft. Ten behoeve van de heffingsgrondslag thee is gekozen 
voor de heffingstechniek van het invoerrecht ter beperking van de administratievelas-
tendruk voor de theegroothandel. Voor de toepassing van de Wet op de Omzetbelas-
ting 1933 is het invoerrecht van thee eveneens een accijns797. 

De theeaccijns, ofwel het invoerrecht van thee, wordt beschouwd als een van de 
minst drukkende verbruiksbelastingen. Het treft een genotmiddel, ‘meer een artikel 
van weelde dan van behoefte’798, dat relatief het meest door de meergegoeden gecon-
sumeerd wordt, het geeft een aanzienlijke bate aan de schatkist, brengt weinig per-
ceptiekosten met zich mee en wordt nagenoeg niet ontdoken. Het theeverbruik in 
Nederland blijft bij stijging of daling van de prijs en van het recht vrijwel stationair. 
Een noemenswaardige compensatie van een verdere vermindering van het recht door 
een vermeerdering van enige betekenis van het verbruik is dan ook stellig niet te ver-
wachten. Op het totaal van de Indische thee-export zou een kleine toeneming van de 
afzet in Nederland verhoudingsgewijze nog minder betekenen799. 

Thee wordt dikwijls als een geschikte grondslag voor accijnsheffing voorgesteld800. 
Minister VAN BOSSE (1852) voelt niets accijnsheffing van thee: ‘Ten aanzien van de thee 
meen ik te mogen doen opmerken, dat deze reeds door eene tamelijk zware belasting 
getroffen is. Die belasting is welligt voor verhooging vatbaar; maar, met het oog op de 

 
795.  Handelingen II 1923-1924, 12 maart 1924, blz. 1173 lk. 
796.  Handelingen I 1926-1927, 1 april 1927, blz. 535. 
797.  Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 2, blz. 17 lk.: ‘Aan artikel 7, tweede lid, der Omzetbelastingwet 

1933, Staatsblad, n°. 546, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 augustus 1938, Staatsblad n°. 407, 
wordt de volgende zin toegevoegd: In dit verband worden het volgens post 135 van het bij de ta-
riefwet 1934 behoorende tarief verschuldigde invoerrecht op thee en het ingevolge de Benzinewet 
1931 verschuldigde bijzonder invoerrecht op benzine niet als een invoerrecht maar als een accijns 
aangemerkt’. 

798.  Handelingen II 1851-1852, 8 maart 1852, blz. 820 rk. 
799.  Kamerstukken II 1937-1938, 2. Hoofdstuk VIIB., nr. 8, blz. 13 rk., Bijlage A. 
800.  Handelingen II 1851-1852, 8 maart 1852, blz. 820 rk. Handelingen II 1862-1863, 11 november 1862, 

blz. 95 lk. Handelingen I 1863-1864, 31 december 1863, blz. 1323. Handelingen II 1868-1869, 
24 november 1868, blz. 291-293. Handelingen II 1876-1877, 15 februari 1877, blz. 837-838.  
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mindere consumtie van dit artikel, geloof ik, dat zij niet zeer rijk in opbrengst zal 
zijn.’801. In 1858 debatteert de Tweede Kamer over de voors en tegens van de invoering 
van de theeaccijns en concludeert, dat gegeven het bestaan van het invoerrecht de 
opbrengst in alle varianten steeds een beperkte zal zijn802. Zolang de theeaccijns niet 
bestaat, levert de thee zijn bijdrage aan de behoeften van de schatkist door verhoging 
van het invoerrecht dat daarop is gevestigd803. 

In 1865 wordt voorgesteld accijns van thee te heffen ter financiering van de af-
schaffing van de gemeentelijke accijnzen. Minister BETZ wijst dat idee om dezelfde 
reden af: ‘En nu de thee zelf. Mij dunkt 25 cents is niet te veel. Het moge waar zijn, dat 
thee is een volksdrank, ik wil dat zelfs voor een oogenblik aannemen, – maar daaruit 
volgt nog niet dat het een eerste levensbehoefte is. Al wat volksdrank is, is geen eerste 
levensbehoefte. Gedistilleerd is in zekere mate ook een volksdrank, maar niemand zal 
beweren, dat het tot de eerste levensbehoeften behoort. Wie drinken de meeste thee 
en op wie zal dus deze belasting het meeste drukken? De meestgegoeden. De minder 
gegoeden drinken in den regel geen thee, maar koffij. En zal nu de minder gegoede 
klasse zoo zwaar gedrukt worden wanneer zij voor de weinige thee die zij gebruikt, 25 
cents per Nederlandsch pond meer belasting moet betalen? Mij dunkt een Neder-
landsch pond thee strekt ver, vooral wanneer het gebruikt wordt in zoo geringe quan-
titeiten als bij de mindere klasse het geval is’804. 

Thee wordt in vergelijking met alcoholhoudende dranken laag belast (1883). ‘In 
vergelijking met gedistilleerd, ‘t welk hier te lande in zoo ruime mate gebruikt wordt, 
is de thee zéér laag belast. En de ondervinding in Engeland leert, dat het gebruik van 
dien drank zelfs onder een veel hooger recht niet achteruitgaat.’, In sommige gedeel-
ten des lands wordt thee ‘ook door de zoogenaamde » kleine burgerij” als gewone 
drank gebruikt’, maar dat kan geen reden zijn ‘om dien drank van elke verhooging vrij 
te stellen. Evenmin schijnt daarvan achteruitgang van de planters op Java te vreezen, 
al is het niet onmogelijk dat het verbruik hier te lande door de hoogere rechten 
eenigszins zal worden tegengegaan.’805. Ter gelegenheid van de behandeling van enke-
le wijzigingen in de Wet IB 1914 wordt aangedrongen op belastingheffing van thee, 
koffie en cacao als alternatief voor voorgestelde aanpassingen in de inkomstenbelas-
ting (1915)806.  

Tegen lastenverzwaringen op koffie, thee, cacao en tabak wordt dikwijls inge-
bracht, dat de handel in die goederen zich naar buiten Nederland zal verplaatsen. In 
relatie tot de belastingheffing van thee geeft minister VAN GIJN (1916) tijdens een 
debat over het heffen van het registratie- en zegelrecht van transacties over openbare 
veilingen desgevraagd als zijn mening, dat ‘Indien men echter 20 millioen nieuwe 
belastingen moet hebben dan kunnen wij niet den handel in de handelssteden geheel 
vrij houden; de vrees echter, dat ik door deze heffing den thee- en tabakshandel, wel-

 
801.  Handelingen II 1851-1852, 12 maart 1852, blz. 890 lk. 
802.  Kamerstukken II 1858-1859, XV, nr. 3, blz. 502. 
803.  Kamerstukken II 1883-1884, 93, nr. 3, blz. 1-2. 
804.  Handelingen II 1864-1865, 22 mei 1865, blz. 10187. 
805.  Kamerstukken II 1883-1884, 93 en 98, nr. 6, blz. 11. 
806.  Kamerstukken II 1915-1916, 204, nr. 6, blz. 46 lk. 
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ke niet zoo gemakkelijk te verplaatsen is en zich door de sleur vasthoudt aan de plaats, 
waar hij gevestigd is, zou verdrijven, deel ik niet’807. Minister COLIJN (1924) vindt het 
gezocht te stellen, dat het hoger belasten van thee het gebruik van sterke drank zou 
bevorderen. Thee wordt meer gebruikt ‘in den huiselijken kring’ en sterke drank meer 
daarbuiten. Thee en bier behoren volgens de minister ook niet tot de eerste levensbe-
hoeften, zodat daarop in het algemeen belang een last gelegd kan worden808. De be-
windsman ziet geen verband tussen het gebruik van thee en de bestrijding van het 
alcoholgebruik. Vanuit de Tweede Kamer wordt erop gewezen (1924) dat het drinken 
van thee in brede lagen van de bevolking voorkomt en dat verhoging van de lasten op 
dit product indruist tegen het draagkrachtprincipe809. Prijsverhogingen van thee laten 
slechts betrekkelijk geringe effecten zien op het verbruik810. 

Tot ver in de tweede helft van de 20e eeuw blijft de theeaccijns denkbeeldig. Het 
Tweede-Kamerlid TERLOUW (1971) wijst op de koffieaccijns en de theeaccijns als alter-
natief voor de accijnsheffing van bronwater: ‘Het voorstel om accijns te heffen op 
alcoholvrije dranken komt op een moment dat het drinkwater in Nederland zo in 
kwaliteit achteruit is gegaan dat schoon drinkwater levendig wordt verhandeld. Mag 
ik aannemen dat de voorgestelde accijns voor dit Noors bronwater niet geldt? In vele 
gezinnen grijpt men ook gretig naar mineraalwater. Kun je in deze situatie de alcohol-
vrije dranken als luxe betitelen? Mijn fractie betwijfelt dit. De keus is erg willekeurig. 
Waarom niet opnieuw een accijns gelegd op koffie of thee?’811. Nadien is de roep om 
de theeaccijns geheel verstomd. 

3.5.4 Sigarettenpapier 

‘Op het behoud van de onbelangrijke accijns op sigarettenpapier, welke hier te lande 
ook weinig bevrediging heeft geschonken, wordt door de Regering evenmin prijs ge-
steld.’812 

 
De ministers van Financiën, van Buitenlandse Zaken, 

van Economische Zaken, van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening en van Justitie, 1948 

 
Bij de totstandbrenging van de tabaksaccijns in de Tabakswet 1921 wordt de moge-
lijkheid opengehouden om ook van sigarettenpapier accijns te heffen813. De ratio daar-
van ligt niet zozeer in de te verwachten opbrengst, maar veeleer in de omstandigheid, 
dat de heffing is bedoeld als compensatie voor de druk, die de binnenlandse sigaret-

 
807.  Handelingen II 1916-1917, 14 december 1916, blz. 882 lk. 
808.  Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 lk. 
809.  Handelingen II 1923-1924, 12 maart 1924, blz. 1173 lk, en blz. 1182 lk. 
810.  Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 rk. Handelingen II 1923-1924, 12 maart 1924, 

blz. 1168-1169. Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 rk. Handelingen II 1923-1924, 
12 maart 1924, blz. 1173-1174. 

811.  Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1078 rk. 
812.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2. 
813.  Artikel 60 Tabakswet. Wet van 6 mei 1921, Stb. 712. 
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tenindustrie van de sigarettenaccijns ondervindt814. Omdat hier te lande geen sigaret-
tenpapier vervaardigd wordt, beperkt de accijns zich, aldus minister OUD (1936), tot 
het heffen van een invoerrecht op het buitenlandse artikel. Wegens het ontbreken van 
binnenlandse productie van sigarettenpapier zijn voor het heffen van een accijns, 
zoals geregeld in de Tabakswet, geen nadere bepalingen vastgesteld. Wel is sprake van 
een omvangrijke smokkelhandel in sigarettenpapier. Ter beteugeling van dit euvel 
wordt niet gekozen voor afschaffing van de accijns van sigarettenpapier met als com-
pensatie verhoging van de accijns van kerftabak (shag). Kerftabak wordt gebezigd voor 
het zelf vervaardigen van sigaretten, maar tot een zekere snede ook voor de pijp, maar 
aan het vullen en roken van de pijp komt geen sigarettenpapier te pas. Deze spagaat 
vormt het bezwaar tegen heffing van een hogere accijns van kerftabak en het afschaf-
fen van de accijns van sigarettenpapier815. 

De BENELUX-accijnsunificatie brengt het einde van de accijns van sigarettenpapier. 
Nederland heeft weinig moeite met de afschaffing van de accijns van sigarettenpa-
pier816. België en Luxemburg kennen deze accijns niet. De opbrengst van de accijns is 
‘te verwaarlozen’, aldus de bewindslieden817. Met de intrekking van artikel 60 van de 
Tabakswet 1921 komt de accijns van sigarettenpapier op 20 december 1948 aan zijn 
einde818. 

3.5.5 Speelkaarten 

‘De met 1 Mei 1920 inwerking getreden belasting op speelkaarten is in menig opzicht 
tegengevallen.’819 

 
JHR. MR. D.J. DE GEER, 

minister van Financiën, 1925 
 

De speelkaartenaccijns is een oude belasting, in vroeger tijden dikwijls geheven, die 
hier te lande bij het aanboren van nieuwe belastingbronnen in 1920 opnieuw tot leven 
komt820. De accijns vindt zijn oorsprong in Frankrijk, waar de speelkaarten voor het 
eerst aan belasting worden onderworpen bij een edict van 22 maart 1583 van Koning 
HENRY III, met het tweeledige doel de openbare zedelijkheid te beschermen en tevens 

 
814.  De opbrengst van de accijns van sigarettenpapier bedraagt over het tijdvak 1 juli 1935 tot 30 juni 

1936 ƒ 80 583,53. 
815.  Kamerstukken II 1937-1938, 2. VIIB, nr. 8, blz. 11 en 13 rk. Zie onder meer: Wet van 19 maart 1932, 

Stb. 110. 
816.  Kamerstukken II 1948-1949, 839, nr. 5, blz. 2. 
817.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 6. 
818.  Kamerstukken II 1947-1948, 839, nr. 3, blz. 2. De in artikel 2 van het Verdrag vermelde accijns van 

sigarettenpapier is afgeschaft bij de Wet van 15 december 1948, Stb. I-546, in werking getreden op 
20 december 1948 bij Koninklijk Besluit van 17 december 1948, Stb. I-556. Wet van 15 juni 1951, 
Stb. 215. 

819.  Kamerstukken II 1925-1926, 361, nr. 3, blz. 1 rk. 
820.  Zie voor een historische bijdrage over de speelkaartenaccijns: Th.J.J. Holleman, Speelkaart-belas-

ting, Een Bataafse ordonnantie uit 1795, MBB 1990/45, en Sickenga (1865), blz. 11 en 183. 



Rechtsgronden van niet meer bestaande accijnzen 3.5 

245 

aan de Staat een bron van inkomsten te verschaffen. Afgeschaft door het decreet van 
2 maart 1791, wordt het recht op speelkaarten weer ingevoerd bij de wet van 
9 Vendémiaire an VI in de vorm van het formaatzegel. Bij de wet van 5 Ventôse an Xll 
wordt de inning opgedragen aan de administratie der indirecte belastingen. Herhaal-
delijk worden in Frankrijk de tarieven van de speelkaartenaccijns gewijzigd, het laatst 
bij de wet van 29 december 1895. 

Accijnzen van speelkaarten worden in de 19e eeuw geheven in verschillende Duitse 
staten, in Oostenrijk, Engeland, Italië, Griekenland, Roemenië en Japan. Hier te lande 
wordt de accijns aan het einde van de 18e eeuw in de gewesten Utrecht en Holland 
geheven. In het systhema-GOGEL (1805) neemt hij een plaats in onder de voorwerpen 
van handel en weelde, waarop volgens de ordonnantie van 2 december 1805 het recht 
van het klein zegel wordt geheven. Na de inlijving van de Nederlanden bij Frankrijk 
wordt ook hier te lande met de Franse wetgeving de speelkaartenaccijns ingevoerd, 
welke na het vertrek van de Fransen niet wordt voortgezet, zoals dat met de dagblad-
accijns wel het geval is.  

Na de Franse tijd wordt herhaaldelijk de aandacht van de regering gevestigd op de 
mogelijkheid van de herinvoering van de speelkaartenaccijns821. Minister DE MEESTER 
(1906) meldt in het licht van nieuwe en bestaande belastingen die verschillende goe-
deren treffen, de verdere mogelijkheid van de speelkaartenaccijns pro memorie: ter 
vestiging in de hoofden van hen die daarover kunnen meebeslissen822. De bewindsman 
acht het aanbevelenswaardig de elders in andere landen al belaste speelkaarten hier te 
lande niet langer onbelast te laten. Minister TREUB (1915) meent ‘dat een belasting op 
speelkaarten als weeldebelasting in beginsel volkomen is te rechtvaardigen. Waar de 
tegenwoordige tijdsomstandigheden dringend eischen, dat ‘s lands middelen worden 
versterkt, heeft hij dan ook niet geaarzeld aan de speelkaartenbelasting eene plaats, zij 
het ook eene bescheidene, te verleenen in de voorstellen, welke de Kamer zullen be-
reiken’823. TREUB verwacht bij de invoering van de speelkaartenaccijns dan ook geen 
problemen824. 

Spellen speelkaarten worden ongeacht herkomst eenmalig belast. Vrijgesteld zijn 
speelkaarten met geen grotere afmetingen dan 35 bij 27 millimeter. Speelkaarten die 
onder ambtelijk toezicht worden uitgevoerd, blijven buiten de heffing. Tegen betaling 
van de verschuldigde accijns volgt de afstempeling van de speelkaarten. Een kaartspel 
waarvoor de accijns voldaan is, is te herkennen aan een merkteken op de schoppen-
aas. De prijs van een kaartspel bestaat in 1925 voor 87% uit belastingen. Producenten 
en handelaren staan onder ambtelijk toezicht en zijn verplicht boek te houden en 
daarin desgevraagd inzage te verschaffen825. De jaarlijkse opbrengst wordt geraamd op 
ƒ 200.000. Het enige argument tegen de belasting is het hygiënische aspect van vuile 
speelkaarten, waardoor de vraag rijst, of ‘de eenige anti-hygiënische belasting, welke 

 
821.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 rk. Kamerstukken II 1858-1859, XV, 

nr. 3, blz. 502 rk. Handelingen II 1905-1906, blz. 346, 474 en 501. 
822.  Kamerstukken II 1906-1907, 98, nr. 3, blz. 15 lk. 
823.  Kamerstukken II 1915-1916, 220, nr. 3, blz. 3 rk. 
824.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, § 9, blz. 22 lk. 
825.  Kamerstukken II 1915-1916, 220, nr. 3, blz. 4 rk. 
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in ons vaderland zal bestaan – kan worden aanvaard’. Minister DE VRIES (1919) is niet 
bang dat er als gevolg van de nieuwe belasting langer vuile speelkaarten worden ge-
bruikt, maar geeft de kaartspelers het welgemeend advies om zo veel mogelijk met 
nieuwe kaarten te spelen826. 

De werking van de speelkaartenaccijns valt in menig opzicht tegen. De opbrengst 
blijft ver onder de geraamde ƒ 200.000 ‘s jaars827, ‘alzoo veel minder dan men zich had 
voorgesteld’. Het meest teleurstellend is, dat na 1922, wanneer de vóór de invoering 
van de speelkaartenaccijns door het publiek opgedane voorraden opraken, de op-
brengst niet sterker is toegenomen. Maar niet om deze reden stelt minister DE GEER 
(1925) voor om de speelkaartenaccijns af te schaffen. De frauduleuze invoer van onge-
stempelde kaartspellen heeft allengs zulke afmetingen aangenomen en een in die 
mate onhoudbare toestand geschapen, dat slechts de keuze overblijft tussen afschaf-
fing van de accijns óf over te gaan tot verscherping van de handhaving, hetgeen de 
heffing kan verzekeren. Het einde van de speelkaartenaccijns is daar. ‘Het is den on-
dergeteekende daarom voorgekomen dat het beter is de heffing te staken, al moet de 
schatkist dientengevolge zoowel de jaarlijksche opbrengst der speelkaartenbelasting 
als die van het daarmede samenhangend hoogere invoerrecht op speelkaarten mis-
sen’. Het ontwerp van wet tot afschaffing van de speelkaartenbelasting wordt in de 
beide Kamers aangenomen zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming. Voor de 
afschaffing wordt een zodanig ruime termijn genomen, dat de handel gelegenheid zal 
hebben zich van voorraden gestempelde spellen te ontdoen, voordat die afschaffing in 
1927 een feit wordt828. 

3.5.6 Uranium 

‘De elektriciteitssector staat op het standpunt dat die afnemers die een contract hebben 
waarbij de elektriciteitsprijs rechtstreeks gerelateerd wordt aan de opwekking met 
kerncentrale ook rechtstreeks belast worden met de kosten van de uraanbelasting.’829 

 
W. KOK, J.G.M. ALDERS en DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 

bewindslieden van Financiën en van VROM, 13 december 1993 
 

Aan de opkomst en teloorgang van de accijns van uranium zijn weinig woorden be-
steed. Uranium wordt in 1987 niet opgenomen in de grondslag van de Wabm-brand-
stoffenbelastingen en in 1991 niet in de ontwerpen voor de Wet verbruiksbelastingen 
van brandstoffen, geheven naar een milieugrondslag. In 1987 niet omdat de in de 
Wabm opgenomen brandstofheffingen ertoe strekken slechts bestaande heffingen te 
vervangen. De Kernenergiewet kent geen heffingen, maar omvat een geheel ander 
systeem dan dat van de bestaande heffingen in de milieuwetgeving. Het Bijdragenbe-

 
826.  Handelingen II 1918-1919, 8 juli 1919, blz. 2919 rk. 
827.  De opbrengsten van 1920 t/m 1925 bedragen achtereenvolgens: ƒ 186.841,75 (1920), ƒ 75.140,25 

(1921), ƒ 76.049,91 (1922), ƒ 88.793,33 (1923), ƒ 107.046,26 (1924), ƒ 97.106,83 (1925). 
828.  Kamerstukken II 1925-1926, 361, nr. 3. 
829.  Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 24. 
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sluit Kernenergiewet 1981 kent bijdragen, die zijn gekoppeld aan de aanvrager van 
een vergunning of de vergunninghouder830. In 1991 wordt uranium niet in de belas-
tingheffing betrokken omdat de bewindslieden van mening zijn, dat uranium in tech-
nische zin geen brandstof is. De heffingsobjecten blijven beperkt tot de fossiele brand-
stoffen in aansluiting op de bestaande praktijk van de Wabm-belastingheffing831. Daar-
in komt uranium niet voor, hoewel over opname daarvan in de ‘80-er jaren van de 20e 
eeuw regelmatig gedebatteerd wordt832. Daarop voortbouwend vinden diverse Twee-
de-Kamerleden (1991) dat uranium in een brede verbruiksbelasting op brandstoffen 
niet buiten aanmerking kan blijven. Uranium draagt weliswaar niet bij aan de 
CO2-emissie, maar heeft wel energie-inhoud833. Een jaar later achten de bewindslieden 
een technisch uitvoerbare vormgeving nog steeds niet goed mogelijk. Maar dan 
dwingt het amendement-VAN DER VAART (1992) de bewindslieden uranium-235 in de 
reeks verbruiksbelastingen op milieugrondslag op te nemen834. Het amendement be-
oogt het verbruik van uranium-235 voor de opwekking van elektriciteit op gelijke voet 
te belasten als het verbruik van fossiele brandstoffen voor hetzelfde doel. Hoewel 
slechts 65% á 70% wordt verspleten, wordt door alle uranium-235 te belasten, op 
evenwichtige wijze rekening gehouden met de energie die vrijkomt bij de splijting van 
plutonium dat tijdens het proces ontstaat. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer 
wordt besloten de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 januari 1997835. Dit uitstel 
houdt verband met de omstandigheid dat vrijwel de gehele verwachte opbrengst zou 
gaan drukken op slechts twee belastingplichtigen. Dit bezwaar wordt in de tussentijd 
ondervangen door de uraniumbelasting te verwerken in de landelijke verrekening van 
productiekosten van elektriciteit, analoog aan de wijze waarop de BSB op de overige 
brandstoffen (aardgas, kolen) wordt doorberekend.  

De uraniumbelasting komt in werking per 1 januari 1997836. De verbruiksbelasting 
van uranium is primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen. Daarnaast is 
er de doelstelling van duurzame ontwikkeling: het tegengaan van vervuiling en het 
terugdringen van energieverbruik. Deze komt tot uiting in het gekozen heffingsobject. 
Zij wordt geheven ter zake van het verbruik van uranium. De lasten worden geacht te 
worden afgewenteld op de afnemers van elektriciteit837. Deze kenmerken duiden de 
uraniumbelasting als een accijns.  

Vier jaar later doet het gelijkheidsoogmerk van het amendement-VAN DER VAART de 
uraniumbelasting per 1 januari 2001 weer verdwijnen. Met ingang van die datum 
worden fossiele brandstoffen die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit 
niet langer in de BSB betrokken, zodat voorzetting van de uraniumbelasting een onge-

 
830.  Kamerstukken II 1986-1987, 19 752 nr. 7, blz. 8. 
831.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 10. 
832.  Handelingen II 1986-1987, 8 september 1987, blz. 99-5080 e.v. Handelingen II 1989-1990, 

19 december 1989, blz. 24-930 e.v. 
833.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 4, blz. 12. 
834.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 6, blz. 45, en nr. 7, blz. 1-2. 
835.  Handelingen I 1994-1995, 20 december 1994, blz. 366 en 381. 
836.  Kamerstukken II 1997–1998, 25 605 nrs. 1–2, blz. 12. Kamerstukken II 1997-1998, 25 689, nr. 6, 

blz. 35. Besluit van 26 oktober 1996, Stb. 1996, 543. 
837.  Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 24. 
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lijke behandeling zou hebben betekend838. De BSB op de voor de elektriciteitsopwek-
king gebruikte brandstoffen, en de uraniumbelasting (de inputbelastingen) worden 
omgevormd naar een belasting op de levering van elektriciteit aan eindgebruikers 
(outputbelasting), opgenomen in de EB839. 

3.5.7 Vee 

‘de belasting op het geslagt, een oude kennis in deze Kamer.’840 
 

MR. J.L. DE BRUYN KOPS, 
lid van de Tweede Kamer, 19 december 1874 

 
De accijns van het geslacht (bestiaal) is de vijfde van de acht accijnzen van het sys-
thema-GOGEL van 1805. Om dezelfde reden als de accijns van het gemaal komt de 
accijns van het geslacht in het tweede (1816-1819) en het derde belastingstelsel 
(1819-1822) niet voor. De Stelselwet 1821, waarin het vierde belastingstelsel is vorm-
gegeven, doet de accijns van het geslacht via een afzonderlijke heffingswet per 1 ja-
nuari 1823 herleven, tezamen met de accijns van het gemaal841. Samen hebben zij een 
opwaarts effect op de brood- en vleesprijzen en samen zijn zij een van de oorzaken 
van de scheiding van Nederland en België (1830)842. 

De accijns van het geslacht is een oude belasting en wordt geheven ter zake van het 
binnenlands verbruik van vlees843 en wordt gedragen door de verbruiker: ‘zoo be-
draagt die accijns, met zegel en opcenten, altijd 15 per cent van de waarde: die 15 per 
cent, ze moeten toch aan den slager worden gerestitueerd, en door wien anders dan 
door den consumateur?’844. De accijns wordt geheven naar de waarde (ad valorem) van 
levend te slachten vee845. Het slachten van dieren is synoniem aan verbruik846. ‘Het doel 
van den accijns is om het gebruik van hetgeen gegeten wordt te treffen’847. Een nadeel 
van de accijns van het geslacht is ‘dat zij op zich zelve ook zwaarder wordt met de 
meerdere duurte van het slagtvee. Zoo als zij nu geheven wordt is zij niets dan een 
tiend’848. Een hogere belastingopbrengst is deels een schijnopbrengst. Naarmate de 
vleesprijzen stijgen, neemt het verbruik van vlees af omdat het buiten het bereik komt 

 
838.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 3, blz. 21. 
839.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 431, nr. 3, blz. 16. 
840.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 746 rk. 
841.  Wet van 2 augustus 1822, Stb. 31. 
842.  Brugmans (1976), blz. 181. 
843.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 746 rk. 
844.  Handelingen II 1853-1854, 15 december 1853, blz. 434 lk. Kamerstukken II 1896-1897, 2. Midd. 7, 

blz. 3, Bijlage A. 
845.  De accijns bedraagt 10% van de waarde van alle geslacht wordende stieren, ossen, koeien, vaarzen, 

pinken, kalveren, schapen en lammeren en 8% van de waarde van de geslacht wordende varkens en 
speenvarkens. 

846.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 747 lk. 
847.  Kamerstukken II 1896-1897, 2. Midd. 7, blz. 3, Bijlage A. 
848.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 746-747. 
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van de mindergegoeden. De maatstaf van heffing is de waarde van de te slachten die-
ren onder het recht van benadering van de fiscus. Wordt de waarde door de fiscale 
autoriteit geschat, dan kan de belanghebbende vorderen, dat het vee tegen die waarde 
wordt overgenomen door de taxateur. De belanghebbende kan ook een eigen aangifte 
naar de waarde doen, maar de fiscale autoriteit behoudt het recht van benadering 
(koop) voor, met 5%, later 7% verhoging. De accijns wordt verschuldigd en de voldoe-
ning ervan gevorderd direct voorafgaand aan het slachten. 

Op vlees drukt echter niet alleen de accijns van het geslacht, maar ook ‘den accijns 
van het zout waarmede het is ingezouten’849. Deze dubbele belasting heeft geleid tot 
bijzonder hoge uitvoeringslasten. Niet alleen de ‘menigvuldigheid van onze accijnsen’, 
maar ook het verschil in heffingstechniek ‘is de oorzaak, dat zeer vele belastingschul-
digen met de administratie der belastingen in aanraking komen’850. Want niet alleen 
ondernemers worden geconfronteerd met het vervullen van formaliteiten en belas-
tingcontroles. Belastingcontrole vindt ook bij de eindverbruiker plaats, zulks niet tot 
ieders genoegen, aldus het Tweede-Kamerlid BARON SLOET TOT OLDHUIS (1853): ‘Boeren 
en burgers staan onophoudelijk bloot aan huiszoeking. Niet alleen dringen de com-
miesen in de huizen en doorzoeken zij die van de hanebalken tot in den kelder, in het 
kraambed der huismoeder en de wieg van den zuigeling, maar zij gaan zelfs verder, zij 
tasten tot over den elleboog in de vleeschkuip, halen het vlees er uit, likken er aan om 
te proeven of het oud of versch gezouten is, en dan blijven zij nog binnen den kring 
der wet; dan gaan die ambtenaren den kring hunner wettelijke bevoegdheid niet te 
buiten’851. 

Tijdens de behandeling van de begroting 1851 dringen veel Tweede-Kamerleden, 
waaronder het lid DE POORTER (1850), aan op de afschaffing van de brandstoffenaccijn-
zen en de ‘belasting op het spek’, te weten de accijns van het geslacht: ‘belasting op 
het spek, daardoor zoude tevens ook grootendeels vervallen de hatelijke wet van 14 
December 1844, die het onderzoek tot uwe slaapstede moet toelaten, die de zieken 
van hun bed doet opstaan en dat alles in naam van de wet. Wat is er nu van Neder-
lands vrijheid onder die wet geworden?’852. Deze wettelijke bevoegdheden kunnen, 
aldus het Tweede-Kamerlid BARON SLOET TOT OLDHUIS (1853), rekenen op minimale 
maatschappelijke acceptatie. Hij zet deze uitspraak kracht bij door het hierboven 
ingeleide voorval aldus te vervolgen: ‘Maar die laatste fiscale operatie was toch te veel 
voor een landelijke huismoeder en hare volwassene dochter in het district Steenwijk. 
Die huismoeder kon niet begrijpen, dat de wet zulk eene bevoegdheid gaf aan de 
commiesen; zij begreep, dat zij meesteres was van den vleeschkuip; beiden grepen de 
hooivorken aan, en zij zouden de commiesen onveraccijnsd geslagt hebben, zoo deze 
niet voor de beide amazonen ijlings het hazenpad hadden gekozen. Tot zulk een on-
wettig verzet leidt deze belasting’853. 

 
849.  Handelingen II 1853-1854, 15 december 1853, blz. 434 lk. 
850.  Kamerstukken II 1850-1851, LVII, nr. 3, blz. 374 lk. 
851.  Handelingen II 1853-1854, 15 december 1853, blz. 437 lk.  
852.  Handelingen II 1850-1851, 24 december 1850, blz. 510 lk. 
853.  Handelingen II 1853-1854, 15 december 1853, blz. 437 lk en 438 rk.  
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Deze gebeurtenis had SLOET TOT OLDHUIS, die in het dagelijks leven naast zijn Kamer-
lidmaatschap ook rechtbankpresident te Zwolle was, op de rol gekregen om haar te 
berechten. Het voordragen ervan in smeuïge bewoordingen – de welsprekende SLOET 

TOT OLDHUIS eigen – komt hem wel te staan op een reprimande van de minister die het 
‘aanheffen van de hooivork’ en het ‘onveraccijnsd slachten’ van belastingambtenaren 
bedenkelijk taalgebruik vindt, omdat ‘dergelijke woorden, naar buiten gaande, ver-
keerdelijk mogten worden opgevat, en dat treurige gevolg mogten te weeg brengen, 
dat zij hen, die buitendien reeds genegen zijn tot verzet, daarin versterkten’, en, zo 
vraagt de minister zich af, ‘in welken toestand zou dan de geachte spreker zich kunnen 
bevinden, wanneer zij, die door zulke voorstellingen verleid, zich aan vergrijp schuldig 
maakten, gebragt mogten worden voor de regtbank, waarvan hij zelf voorzitter is?’. 
SLOET TOT OLDHUIS repliceert. Hij had immers toch duidelijk gesproken van af te keuren 
excessen, waaraan alleen overijverige ambtenaren zich schuldig maken en van de te 
grote vrijheid die de wet zelf aan de controlepraktijk biedt. ‘Het zijn alleen die ambte-
naren, waartegen ik opkom, die den dienstijver te ver drijven’. Ook laat hij zijn onge-
noegen blijken over het verband dat de minister legt met zijn functie als rechtbank-
president: ‘Overigens, wanneer ik daar als regter gezeten ben en sluikers en smokke-
laars voor mij gebragt worden, wat dan ook mijne staathuishoudkundige beschouwin-
gen over deze wet van den accijns op het geslagt mogen zijn, dan zal ik weten als 
regter, zoo als ik het hier weet als Volksvertegenwoordiger, wat eed en pligt mij ge-
bieden’854. 

Omdat de accijns van het geslacht op de eerste levensbehoeften drukt, wordt op-
vallend vaak zijn afschaffing bepleit. Die afschaffing heeft plaatsgevonden in twee 
bedrijven met langdurige aanloop. In 1847 en 1848 verschijnen van regeringszijde 
wetsvoorstellen tot afschaffing in het kader van lastenverlichting voor de nijvere min-
der bemiddelde klassen855. De prijzen van voedingsmiddelen stijgen en het is de rege-
ring ernst om iets te doen. Omtrent de keuze of eerst de brandstoffenaccijnzen (de 
turfaccijns en de steenkolenaccijns), of eerst de accijns van het gemaal of eerst de 
accijns van het geslacht afgeschaft moet worden komt de Commissie van rapporteurs 
van de Tweede Kamer tot de conclusie dat de accijns van het gemaal wat de rogge 
betreft, en de accijns van het geslacht wat varkens en schapen aangaat, algemeen op 
de bevolking drukken en relatief de minvermogenden zwaarder treffen dan de turfac-
cijns en de steenkolenaccijns856. De initiatief-’wets-voordragt tot wijziging van den 
accijns op het Geslagt’ van het Tweede-Kamerlid DE FREMERY c.s. van 18 december 
1851 zet minister VAN BOSSE, die er de voorkeur aan geeft eerst de brandstoffen-
accijnzen (de turfaccijns en de steenkolenaccijns) af te schaffen, zodanig onder druk, 
dat hij op 2 april 1852 met een eigen, vrijwel gelijkluidend voorstel tot verwijdering 
van de elementen geslachte schapen en varkens uit de grondslag van de accijns van 
het geslacht komt, dat nog diezelfde dag door de Tweede Kamer met algemene stem-

 
854.  Handelingen II 1853-1854, 15 december 1853, blz. 438-439. 
855.  Kamerstukken II 1851-1852, LXII, nr. 4, blz. 486 rk. 
856.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 549 lk. Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 6, blz. 566 lk. 
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men wordt aanvaard857. Het slachten van schapen, lammeren, varkens en speenvar-
kens is niet langer belast en worden de veetaxaties door ‘s Rijksveeschatters gestaakt. 
De accijns van het geslacht bestaan voor de grondslagen runderen en kalveren858. 

In 1853, komen negen Tweede-Kamerleden onder leiding van THORBECKE, kortweg: 
de Negen, met een initiatiefwetsvoorstel ter algehele afschaffing van de accijns van 
het geslacht859. Tijdens het debat op 16 en 17 december 1853 betogen diverse Tweede-
Kamerleden dat armoede en levensmiddelenduurte geen gevolg is van belastinghef-
fing, maar dat hooguit een onevenredige verdeling van de belastingen over de bevol-
king een afgeleide oorzaak kan zijn. Daarom moeten er volgens woordvoerder 
DE KEMPENAER (1853) juist méér accijnzen komen om de lasten eerlijk te verdelen860. 
Dit spreidingsvoorstel haalt het niet861. 

Acht jaar later onderneemt minister BETZ (1862) een nieuwe poging. Het belasting-
stelsel verkeert volgens hem in een ‘teringachtigen toestand‘862 en komt met ingrij-
pende herzieningsvoorstellen863. Wat de accijnzen betreft betekenen de voorstellen de 
afschaffing van alle accijnzen van eerste levensbehoeften: afschaffing van de accijnzen 
van azijn, steenkool, turf en zeep alsmede het dagbladzegel (dagbladaccijns), voorbe-
reiding van de afschaffing van de accijnzen van het geslacht en van de zoutaccijns, 
invoering van de koffieaccijns en de theeaccijns, en verhoging van de bieraccijns en de 
gedistilleerdaccijns864. De voorbereiding van de algehele afschaffing van de accijns van 

 
857.  Kamerstukken II 1851-1852, C, nr. 3, blz. 682. Handelingen II 1851-1852, 2 april 1852, blz. 1041-

1050. 
858.  Handelingen II 1851-1852, 2 april 1852, blz. 1046 lk. Wet van 28 april 1852, Stb. 1852, 96. Vrankrij-

ker (1967), blz. 59. 
859.  Handelingen II 1850-1851, blz. 992-994. Kamerstukken II 1853-1854, XX, nr. 1, blz. 143 rk. onder-

aan. Kamerstukken II 1853-1854, XX, nr. 3, blz. 144-147. Handelingen II 1853-1854, 24 september 
1853, blz. 12. Handelingen II 1853-1854, 19 november 1853, blz. 119-132. Handelingen II 1853-
1854, 24 november 1853, blz. 132 rk. geheel onderaan en 436 lk. onderaan. Handelingen II 1853-
1854, 15 december 1853, blz. 434-438. Handelingen II 1853-1854, 16 december 1853, blz. 460-487. 
Handelingen II 1853-1854, 17 december 1853, blz. 470-504. Handelingen II 1853-1854, 
20 december 1853, blz. 513-554. Handelingen II 1853-1854, 21 december 1853, blz. 552-555. 

860.  Handelingen II 1853-1854, 16 december 1853, blz. 465-468. 
861.  Handelingen II 1853-1854, 19 november 1853, blz. 119-132. Handelingen II 1853-1854, 

21 december 1853, blz. 555 rk. 
862.  Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, blz. 17 rk. 
863.  Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 26, blz. 593 rk. Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 34, 

blz. 6045 rk. Kamerstukken II 1862-1863, CII, nr. 4, blz. 1432 rk., § 3, en blz. 1481 rk. § 1. Handelin-
gen II 1862-1863, 10 november 1862, blz. 76. Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, 
blz. 17-23. Handelingen II 1863-1864, blz. 14 lk. Kamerstukken II 1864-1865, II, nr. 120, blz. 350 rk. 
en 448 rk. Kamerstukken II 1864-1865, LIV, nr. 12, blz. 1267 lk. Kamerstukken II 1864-1865, 
LXXXIV, nr. 3, blz. 825 lk. Kamerstukken II 1864-1865, LXXXIV, nr. 7, blz. 1198 lk. Kamerstukken II 
1871-1872, 41, nr. 5, blz. 1174 en Bijlagen blz. 1184 (nota van wijzigingen). Handelingen II 1892-
1893, 26 mei 1893, blz. 1239 lk. Vrankrijker (1967), blz. 132. 

864.  In de sfeer van de directe belastingen stelt BETZ de navolgende maatregelen voor: 1. herziening van 
de grondbelasting op gebouwde eigendommen; 2. evenredig maken van de grondbelasting in de 
verschillende provincies, in het bijzonder het optrekken van die in Limburg; 3. afstaan van de 
grondslagen paarden en dienstboden bij de personele belasting aan de gemeenten, toestemming 
om hieraan de grondslag rij- en voertuigen toe te voegen, hervorming van de overige grondslagen; 
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het geslacht blijft een voornemen. Evenmin lukt de poging van minister BLUSSÉ VAN 

OUD-ALBLAS (1871) tot afschaffing van de rundvleesaccijns te geraken. In 1874 wordt 
opnieuw de afschaffing bepleit.  

Prijsstijgingen zorgen voor hogere opbrengsten, maar ook voor lagere aantallen ge-
slachte stuks rundvee en een afnemende vleesconsumptie. Voor de opbrengst van de 
accijns is ‘dit is slechts een schijnvoordeel, want naarmate van die hoogere opbrengst 
van het middel wordt het vleesch-voedsel te meer buiten het bereik van den minderen 
man gebragt. Wij behoeven niet ver naar het bewijs daarvoor te zoeken’865. Aan af-
schaffing valt echter voorlopig nog niet te denken. Nadien is de algehele afschaffing 
nog vele malen aan de orde, veelal tezamen met die van azijn, steenkool, turf, zeep en 
zout. De agrarische depressie (1878-1895) beperkt de uitvoer van fok- en slachtvee 
naar de buurlanden. Vooral na 1883 dalen de veeprijzen866. 

Bij de belastinghervorming van 1892 gaan de afschaffing van de zeepaccijns en de 
verlaging van de zoutaccijns voor op de afschaffing van de accijns van het geslacht. 
Minister PIERSON legt in de Eerste Kamer uit waarom: ‘De accijnzen op zout en zeep 
dienen, naar zijn gevoelen, voor te gaan, al ontkent hij niet dat ook die op het geslacht 
ernstige schaduwzijden heeft.’867. De afschaffing zou een te grote aanslag op de schat-
kist doen (ƒ 3 miljoen (1896))868. In 1927 zou het offer voor de schatkist ƒ 9 miljoen 
betekenen, waaraan opnieuw niet te denken valt vanwege de kosten van herstel van 
het zevende leerplichtjaar en aanpassingen van de inkomens van het personeel van de 
overheid, de posterijen en de spoorwegen, ‘welks wedden die van den Staat plegen te 
volgen’, die gezamenlijk ongeveer ƒ 20 miljoen structureel per jaar gaan bedragen, en 
verder vanwege de inkomstenderving door de afschaffing van de speelkaartenaccijns, 
de invoering van de verliescompensatie in de IB en de fiscale verzachtingen ten be-
hoeve van het behoud van het natuurschoon869. Het voorstel vanuit de Tweede Kamer 
de accijns af te schaffen als impuls voor de door dierziekten en uitvoerverboden gepij-
nigde land- en tuinbouw met als argumenten dat de accijns verouderd is, Europees 
vreemd is en drukt als een tiende penning op een niet meer lonende bedrijfstak, dat 
verlaging van de accijns geen optie is, omdat die het werk van de belastingadministra-
tie niet vermindert, dat producenten én consumenten van de afschaffing profiteren, 

 
met name deze maatregel zou de gemeenten in staat stellen alle accijnzen af te schaffen (Begro-
tingsrede, Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, blz. 19 lk.); 4. billijker maken van de pa-
tentbelasting door toevoeging van nieuwe elementen, zodat deze niet alleen op beroep of bedrijf 
zou rusten; hierbij zouden andere bronnen van inkomsten getrokken worden en elke belasting-
plichtige behoorde van deze op een biljet opgave te doen; aan de gemeenten zou worden toege-
staan opcenten te heffen. 

865.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 746 rk. 
866.  Brugmans (1976), blz. 288-311. 
867.  Handelingen I 1891-1892, 25 januari 1892, blz. 127-128. 
868.  Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, blz. 518 rk. Kamerstukken II 1896-1897, 138, nr. 1. 

Handelingen II 1896-1897, 19 december 1896, blz. 619-621. Kamerstukken II 1897-1898, 2. Bijlage 
A, Wet op de Middelen, nr. 6, blz. 5 rk. Kamerstukken II 1897-1898, 2. Bijlage A, Wet op de Midde-
len, nr. 7, blz. 7. Handelingen II 1897-1898, 23 december 1897, blz. 701-702. 

869.  Kamerstukken II 1926-1927, 2 VIIIB, nr. 6., blz. 13 lk. Handelingen II 1927-1928, 1 december 1927, 
blz. 753 rk. Handelingen II 1926-1927, 8 december 1926, blz. 1024 rk. Kamerstukken II 1929-1930, 
2. VIIB, nr. 7, blz. 4 lk., Bijlage A. 
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dat rundvlees intussen tot het gangbare voedingspakket behoort en ‘deze heffing 
geheel uit den tijd is’, sneuvelt870. 

Het definitieve einde van de accijns van het geslacht nadert in 1939 wanneer de af-
schaffing van regeringszijde wordt voorgesteld. De regering beoogt door verlaging van 
consumptiebelastingen een zekere progressie aan te brengen in de belastingdruk op 
consumptiegoederen en die kan het beste worden bereikt door verlaging van nog 
bestaande heffingen op eerste levensbehoeften. Daarvoor komt de belastingdruk op 
vlees in de eerste plaats in aanmerking. Behoren met name varkensvlees, paarden-
vlees, schapenvlees en geitenvlees tot de noodzakelijke dagelijkse levensbehoeften, 
ook rundvlees wordt door grote groepen van de bevolking dagelijks geconsumeerd. De 
maatregel is vooral gericht op lastenverlichting voor grote gezinnen. In ditzelfde kader 
wordt de omzetbelasting op vlees, wild, gevogelte, thee en benzine verlaagd, wordt 
gerookte haring en gerookte en gestoomde makreel, dat als volksvoedsel wordt aan-
gemerkt, van omzetbelasting vrijgesteld, ‘gehoor gevende aan op dat punt geuite wen-
schen, in het zonder met het oog op de belangen van minder draagkrachtigen. Ook 
worden de theeaccijns en de benzineaccijns verlaagd en wordt de heffing van de 
weeldebelasting op meubelen beperkt871. 

Het wetsvoorstel komt niet in behandeling als gevolg van de Duitse bezetting. De 
heffing van de accijns van het geslacht wordt op 21 juli 1942 door de secreta-
ris-generaal van het departement van Financiën buiten werking gesteld872. Nadien 
wordt de heffing niet meer hervat. De BENELUX-accijnsunificatie bewerkstelligt per 
1952 het definitieve einde. De op dat moment reeds tien jaar bestaande schorsing is 
alle aanleiding om tot definitieve afschaffing over te gaan, nu er ook van Belgisch-
Luxemburgse zijde ernstige bezwaren bestaan om deze accijns in het gemeenschappe-
lijke stelsel van accijnzen op te nemen873. In Nederland komen in het kader van de 
BENELUX-accijnsunificatie vier accijnzen, te weten van het geslacht, van zout, van 
houtgeest en van sigarettenpapier te vervallen874. In de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie zou een nog groter aantal accijnzen worden afgeschaft, te weten de ac-
cijnzen van koffie, benzol, azijnzuur en azijn, margarine en andere bereide vetten, 
lucifers, aanstekers, glucose en moutsuiker, terwijl België bovendien de accijns van 
mineraalwater en limonade gazeuse zou afschaffen, maar niet gedaan heeft, hetgeen 
in 1971 de rechtstreekse aanleiding vormde voor de invoering van de frisdrankenac-
cijns hier te lande. In het gemeenschappelijke accijnsstelsel voor de drie landen zou-
den slechts alcoholische dranken (gedistilleerd, bier, wijn), suiker, tabak en benzine 
aan accijns onderworpen blijven875. 

 
870.  Handelingen II 1927-1928, 1 december 1927, blz. 753-755. Kamerstukken II 1929-1930, 2. VIIB, nr. 

7, blz. 4 lk., Bijlage A. 
871.  Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 17 en 31. Handelingen II 1937-1938, blz. 1814 en 1829. 
872.  Stcrt. 1942, 145. 
873.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2. Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 6. 
874.  Kamerstukken II 1948-1949, 1000, nr. 7. Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 10. 
875.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 5. 
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3.5.8 Granen 

‘Geene belasting prikkelt meer het gevoel, die gevoeligheid, welke zoo zeer tot afdwa-
ling overhelt, – geene belasting eischt meer gezetheid, meer bedaarde redenering en 
meer magt over zich zelven, – geene belasting heeft meer den schijn tegen zich en ver-
liest dien schijn meer in de beoefening; – met één woord, geene belasting vordert meer 
het innerlijke gevoel van onze pligten, dat ook bij anderen den wil begeert en vooron-
derstelt, om opofferingen voor het algemeen belang van den Staat te doen.’876 

 
JHR. D.F. VAN ALPHEN, 

lid van de Tweede Kamer, 17 juli 1822  
 

De accijns van het gemaal is de vierde van de acht accijnzen van het systhema-GOGEL 
van 1805. De accijns van het gemaal heeft bestaan van 1805 tot aan zijn afschaffing in 
1852 met onderbrekingen van 1816 tot 1822 en van 1829 tot 1834. De oorzaak van 
deze onderbrekingen is een ideologisch verschil van inzicht in accijnsheffing tussen de 
noordelijke en de zuidelijke Nederlanden, die vanaf het Congres van Wenen (1815) tot 
aan de Belgische afscheiding (1830) tezamen het Koninkrijk der Nederlanden vorm-
den. De heffing van de accijns van het gemaal vormde in 1830 een van de oorzaken 
van die afscheiding. 

De accijns van het gemaal ontbreekt in het tweede belastingstelsel (1816-1819), 
dat tot doel heeft de belastingstelsels van de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden 
te harmoniseren, en blijft ook weg uit het derde belastingstelsel (1819-1822). De ver-
schillende opvattingen tussen noord en zuid over accijnsheffing van eerste levensbe-
hoeften doen Staatsraad en Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Regten en Accijn-
sen APPELIUS, de ontwerper van het tweede en het derde belastingstelsel, daartoe be-
sluiten. De noodzaak daartoe spijt hem duidelijk ‘een voor ‘s Lands schatkist zoo 
belangrijk middel te laten varen’, dat ‘onmerkbaar is voor het aanzienlijk gedeelte der 
bevolking, hetwelk zijn brood bij den bakker koopt’ en welk middel hij zelfs als een 
grondbeginsel van belastingheffing beschouwde.  

De accijns van het gemaal, belastend ‘het gewone voedsel van alle de standen der 
maatschappij”877, werd geheven van het malen van tarwe, spelt en rogge ‘vóór dat het 
graan ter molen mag gebragt worden’ en berekend naar de hoeveelheid. Aanslag en 
betaling door de korenmolenaar hadden plaats vóór vermaling. Continuering van de 
accijns van het gemaal zou invoering van de accijns van het gemaal betekenen in de 
zuidelijke provincies. Zo’n besluit zou daar zeker op grote weerstand stuiten, omdat 
deze last drukt ‘op het gewone voedsel van alle de standen der maatschappij’ en daar 
tot dan toe onbekend was, en waar de lagere-inkomensgroepen bovendien meer 
brood eten dan die in de noordelijke gewesten. In de geïndustrialiseerde zuidelijke 
Nederlanden, die goedkope arbeidskrachten behoeven, is het een eerste vereiste de 
eerste levensbehoeften te ontzien. 

 
876.  Handelingen II 1821-1822, 17 juli 1822, blz. 388 lk. 
877.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 118 rk. 
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APPELIUS voorziet in 1816 bij handhaving van de accijns van het gemaal maatschappe-
lijke onrust in het zuiden. Daar komt nog bij dat het aantal belastingen in de zuidelijke 
Nederlanden als gevolg van de hereniging ‘bereids met eenige andere heeft moeten 
worden vermeerderd’878. Niettemin blijft APPELIUS een consequent pleitbezorger van de 
accijns van het gemaal. Hij meent dat het beginsel dat een ieder zijn bijdrage aan de sa-
menleving moet leveren gestand moet worden gedaan en zekere inkomsten voor de 
schatkist het best te verwezenlijken zijn wanneer de belastingwetgever ‘zijn keuze op 
voorwerpen bepale, welke door den aard der zaak of het algemeen volksgebruik bijna 
met behoefte gelijk staan’879. Deze argumentatie vormt de basis voor opname van de 
accijns van het gemaal in de Stelselwet 1821, waarin het vierde belastingstelsel gestalte 
krijgt, dat ten doel heeft ‘om der publieke schatkist te verzekeren’: (1) vaste inkomsten, 
(2) aanzienlijke opbrengsten, (3) opbrengsten ‘onafhankelijk van de groote wisselvallig-
heid der gebeurtennissen’, en dit alles (4) ‘zonder de arbeidsvruchten te schaden’. Vol-
gens APPELIUS (1821) zijn de Nederlanders in de zuidelijke provincies de granen intussen 
ook gaan zien als een solide heffingsobject: ‘L’introduction du droit de mouture dans 
plusieurs villes et Provinces Méridionales prouve assez, qu’on regarde les grains comme 
susceptibles d’être imposés’880. 

De accijns van het gemaal blijft daar echter uiterst gevoelig liggen. Wat de ideologie 
van belastingheffen betreft, ligt in het noorden het accent op het vrije koopmanschap 
en in het zuiden op de vrije consumptie, een onoverbrugbare kloof, zo blijkt in 1830. 
Volgens de noordelijke opvattingen is het in een open economie een eerste vereiste de 
handel, het kenmerk van de noordelijke economie, dat wil zeggen de in-, door- en 
uitvoer, zo veel mogelijk ongemoeid te laten en de lasten zo veel mogelijk te laten 
drukken op het binnenlandse verbruik (heffing bij de slijt). ‘Ieder systema van midde-
len in het Koningrijk der Nederlanden, hetwelk eeniglijk of voornamelijk berust op de 
mogelijkheid, om het land te sluiten en af te zonderen, zal altijd hechtheid missen, 
weinig opbrengen, het land verarmen, zonder de schatkist te verrijken, en wisselvallig 
en afhankelijk van de gebeurtenissen zijn’. De ideale belastinggrondslagen zijn goede-
ren waaraan geen bewerking meer behoeft te worden verricht en niet in het binnen-
land worden voortgebracht881. 

De accijnzen dienen in de noordelijke opvattingen als basis in de belastingheffing. 
Eerst worden alle burgers evenredig belast door middel van de accijnzen en vervol-
gens worden de meergegoeden evenredig zwaarder belast door middel van de directe 
belastingen, meer in het bijzonder de personele belasting en de grondbelasting. Om de 
verdeling van lasten evenwichtig te houden is het in die gedachte essentieel dat de 
verhouding tussen de directe en de indirecte belastingen op ongeveer 50 : 50 moet 
worden gehouden. Naar de zuidelijke opvattingen is het in een industriële economie, 
die goedkope arbeidskrachten behoeft, een eerste vereiste de eerste levensbehoeften 
te ontzien en de lasten te leggen bij de oorsprong (heffing bij de bron ofwel de source), 

 
878.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 118 rk. 
879.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116-118. Handelingen II 1821-1822, 18 juli 1822, 

blz. 417.  
880.  Handelingen II 1820-1821, 30 juni 1821, blz. 501. Wet van den 21 augustus 1822, Stb. 1822, 36.  
881.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 lk. 
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de invoer of vervaardiging van slechts enkele doch forse belastingmiddelen welke 
zowel industriële als handelsgoederen kunnen zijn en bepaald niet afkomstig uit het 
binnenland behoeven te zijn. Naar de noordelijke opvattingen leidt belastingheffing 
naar de source tot veel fraude omdat slechts enkele grote bedragen aan de fiscus ver-
schuldigd worden. Naar de zuidelijke opvattingen zijn de uitvoeringslasten van belas-
tingheffing bij het verbruik te hoog en vertalen de lasten op eerste levensbehoeften 
zich in looneisen882. 

De Stelselwet 1821 met zijn nieuwe fiscale structuren veroorzaakt in de zuidelijke 
Nederlanden grote opschudding en wordt door Zuid-Nederlandse schrijvers neergezet 
als: ‘l’erreur décisive du gouvernement de Guillaume Ier’883. Met name tegen de accijns 
van het gemaal bestaat veel verzet en aversie vanwege de wijze van invordering en de 
druk op de eerste levensbehoeften: ‘cet impôt-mouture qui a démoralisé l’habitant des 
campagnes dans les provinces du midi’, ‘hetwelk den zwoegenden landman zoo hevig 
drukte en voor hem in een waar bloedgeld was ontaard’884. De herinvoering van de 
accijns van het gemaal is één van de aanleidingen voor de afscheiding van de Zuidelij-
ke Nederlanden in 1830, in gang gezet door een niet ongebruikelijk Brussels honger-
oproer. De zuidelijke gewesten waren in 1825 nog tegemoet gekomen met het toe-
staan van admodiatie van de accijns van het gemaal, dat wil zeggen dat de verschul-
digde belasting in zekere zin wordt afgekocht doordat de som die de accijns moet 
opbrengen, door de gedeputeerde staten van de provincies wordt opgebracht en bij 
aanslag omgeslagen over de gemeenten ‘daarbij tot algemeenen regel der verdeeling 
nemende, de bevolking, de consumtie van belaste graansoorten, en het meerder of 
minder vermogen dier gemeenten.’885. Wanneer een accijns wordt geadmodieerd gaat 
deze werken als een directe belasting886. 

Het mag allemaal niet baten. De onrust houdt aan. De lasten zijn nu extra zichtbaar 
en merkbaar geworden. In 1829 worden de zuidelijke gewesten opnieuw tegemoet 
gekomen. De accijns van het gemaal wordt afgeschaft. De regering ziet zich daardoor 
gesteld tegenover een begrotingstekort van ƒ 3,1 miljoen. Ter compensatie van de 
afgedankte accijns stelt de regering op voorspraak van Tweede-Kamerleden uit de 
zuidelijke provincies de herinvoering van de koffieaccijns voor, tot groot ongenoegen 
van afgevaardigden uit het noorden. De afschaffing van de accijns van het gemaal mag 

 
882.  Handelingen II 1821-1822, 17 juli 1822, blz. 388-389. 
883.  R. Demoulin, Guillaume Ier et la transformation économique des provinces belges (1815-1830), 

Luik-Parijs 1938, blz. 42. Brugmans (1976), blz. 180. 
884.  Handelingen II 1829-1830, 13 mei 1830, blz. 453 rk en 455 rk. 
885.  Artikel 3 Reglement, nopens den uitkoop van den accijns op het gemaal door de gemeenten, naar 

aanleiding van art. 39 en 40 der Wet van den 21 augustus 1822 (Staatsblad no. 36). Dit reglement 
hoort bij het Besluit van den 8 mei 1825, houdende, vaststelling van een nieuw reglement op de 
admodiatie van het gemaal, Stb. 1825, 48.  

886.  Artikel 7 Reglement, nopens den uitkoop van den accijns op het gemaal door de gemeenten, naar 
aanleiding van art. 39 en 40 der Wet van den 21 augustus 1822 (Staatsblad no. 36). Dit reglement 
hoort bij het Besluit van den 8 mei 1825, houdende, vaststelling van een nieuw reglement op de 
admodiatie van het gemaal, Stb. 1825, 48. 
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niet meer baten. In de verhoudingen tussen noord en zuid is al te veel argwaan ge-
groeid887. 

Na het uiteengaan van België en Nederland wordt de accijns van het gemaal op-
nieuw geprolongeerd (1834)888. Naast het verzamelen van middelen voor de schatkist 
heeft de accijns van het gemaal nu ook het beschermen van de binnenlandse land-
bouw tot doel889. De accijns van het gemaal kent vrijstellingen voor productief ver-
bruik, zoals: ‘de tarwe, spelt of rogge, geheel gemouten zijnde, ten dienste der brande-
rijen, brouwerijen en azijnmakerijen‘, en voor deze producten, aangewend als veevoe-
ders: ‘voor de mesting of voeding van het vee, hetwelk zich op de stallen bevindt’890. 
Want ook in de land- en tuinbouw is immers sprake van productieve bestedingen, 
aldus minister VAN TETS VAN GOUDRIAAN (1832): ‘Dit voeder aan de belasting te onder-
werpen, zou voor den landbouw te bezwarend zijn’891. In relatie met de druk van de 
invoerrechten op granen van buitenlandse herkomst moet de voorkeur van de consu-
ment verschuiven naar binnenlandse kwaliteitsgranen. 

In de ‘40-er jaren van de 19e eeuw zorgen plantenziekten enkele jaren achtereen 
voor mislukte oogsten. Gevaar voor hongersnood dreigt. Hoge levensmiddelenprijzen 
leiden tot ongeregeldheden, waarbij soms doden vallen. De gouverneurs in de provin-
cies melden plunderingen van winkels en bakkerskarren. Dit brengt de regering ertoe 
om in december 1845 de graanrechten te schorsen en in 1847 door een laag invoer-
recht te vervangen. Tevergeefs wordt een poging ondernomen om iets in de accijns-
sfeer voor de mindergegoeden te doen aan de zwaarder wordende lasten892. De rege-
ring verklaart diverse malen dat zij het als haar plicht gevoelt ‘om de lasten van de 
nijvere volksklassen zooveel mogelijk te verligten’893. In 1848 is het de regering ernst 
om daadwerkelijk iets te doen ter verlichting van de gestegen prijzen van de voe-
dingsmiddelen, en ziet in dat daarvoor een herziening van het gehele belastingstelsel 
noodzakelijk is. Desondanks verwerpt de Tweede Kamer een ijlings ingediend wets-
voorstel om in ieder geval de accijns van rogge af te schaffen894. Bijzondere belastingen 
die op eerste levensbehoeften drukken zijn daarna niet langer maatschappelijk ge-
accepteerd. In de Memorie van Beantwoording herhaalde de regering nogmaals haar 
belofte de belastingen van eerste levensbehoeften zo snel als maar mogelijk is af te 
schaffen895. Minister VAN BOSSE (1850) wijkt eerst uit naar de turfaccijns en de steenko-

 
887.  Brugmans (1976), blz. 181. Artikel 2 Wet van den 24 december 1829, tot vaststelling der middelen 

ter voorziening in de uitgaven, begrepen in de eerste afdeeling der begrooting, aanvang nemende 
met 1830, Stb. 1829, 76. Handelingen II 1854-1855, 7 juni 1855, blz. 820. 

888.  Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 5, blz. 564 rk. Handelingen II 1835-1836, 24 december 1835, 
blz. 247-249. 

889.  Kamerstukken II 1832-1833, IV, nr. 2, blz. 251. Wet van den 29 maart 1833 tot invoering van een 
accijns op het Gemaal, Stb. 1833, 3. 

890.  Artikel 3 van de Wet op de accijns op het gemaal, Wet van 29 maart 1833, Stb. 3. 
891.  Kamerstukken II 1832-1833, IV E, nr. 7, blz. 289 rk. 
892.  Kamerstukken II 1847-1848, 28 maart 1848, blz. 285. 
893.  Kamerstukken II 1851-1852, LXII, nr. 4, blz. 486 rk.  
894.  Kamerstukken II 1847-1848, LVIII, nr. 1-3, blz. 538-541. Kamerstukken II 1851-1852, LXII, nr. 4, 

blz. 486-487. Handelingen II 1847-1848, 28 maart 1848, blz. 285. Vrankrijker (1967), blz. 12. 
895.  Kamerstukken II 1851-1852, LXII, nr. 4, blz. 487 lk. 
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lenaccijns. Hij ziet er meer voordelen in om de afschaffing van deze accijnzen het eerst 
ter hand te nemen. Dat leidt tot minder lasten voor het bedrijfsleven, tot meer bedrij-
vigheid en tot meer werkgelegenheid, ‘vermindering van productie-kosten, tot aan-
moediging alzoo van nuttigen arbeid’896. 

In 1854 wordt met succes het initiatiefrecht ingezet als drukmiddel om de regering 
van stilzitten tot bewegen te dwingen897. Minister VROLIK legt op 13 februari 1855 een 
eigen voorstel op tafel, dat de algehele afschaffing van de accijns van het gemaal om-
vat898. De bewindsman heeft zich duidelijk door de initiatiefnemers laten overtuigen899. 
Zijn motieven bestaan uit (1°) een betere verhouding tussen de inkomens, (2°) de 
sterk gestegen kosten van levensonderhoud (de stijging van de graanprijzen was in 
1853 drie maal het bedrag van de tarweaccijns en zeven maal dat van de roggeac-
cijns), (3°) het gegeven dat de accijns van het gemaal in de buurlanden nagenoeg ner-
gens meer bestaat en (4°) beperking van de administratievelastendruk. Zonder zich 
rijk te rekenen sluit hij niet uit, dat ceteris paribus ‘de vermindering van den prijs van 
het brood niet grooter zou kunnen zijn dan het bedrag waarmede de belasting dien 
prijs verhoogt’. Dat concludeert de bewindsman ‘uit vergelijking van broodprijzen in 
onze groote steden met die van eenige groote steden buiten ‘s lands, waar geen accijns 
bestaat. Het verschil nu tusschen die broodprijzen is grooter dan het bedrag der belas-
ting’900. In de beide Kamers wordt in lange debatten uitgebreid stilgestaan bij de ver-
wachte effecten op lonen, prijzen, bedrijvigheid en werkgelegenheid901. De minister 
verwacht dat de broodprijzen met meer dan het bedrag van de accijns zouden gaan 
dalen. Met de accijns zouden immers ook de daaraan verbonden administratieve las-
ten verdwijnen, waarvan de naleving ondernemers bijzonder veel tijd kost en die vaak 
ook nog aan vernieuwing van productieprocessen in de weg staan902. THORBECKE, een 
van de initiatiefnemers, heeft niet alleen verbetering van de positie van werknemers 
op het oog, maar ook de versterking van het ondernemerschap in het midden- en 
kleinbedrijf (MKB). De baten behoren volgens THORBECKE in ‘s lands actuele toestand 
met voorrang te worden gebruikt voor verlichting van de lasten op arbeid en onder-

 
896.  Kamerstukken II 1850-1851, LVII, nr. 3, blz. 374-375. 
897.  Kamerstukken II 1854-1855, II, nr. 81, blz. 35. Kamerstukken II 1854-1855, XXXIX, nr. 1, blz. 245 lk. 

Kamerstukken II 1854-1855, XXXIX, nr. 2, blz. 244 lk. Kamerstukken II 1854-1855, XXXII, nr. 2, 
blz. 211 lk. Kamerstukken II 1854-1855, XXIX, nr. 7, blz. 324 rk. en 325 lk. Handelingen II 1854-
1855, 4 december 1854, blz. 241 lk. Handelingen II 1854-1855, 11 december 1854, blz. 334 rk. bo-
venaan. Handelingen II 1854-1855, 7 november 1854, blz. 31 rk. Handelingen II 1854-1855, 
17 november 1854, blz. 43 rk.  

898.  Handelingen II 1854-1855, 13 februari 1855, blz. 477. Kamerstukken II 1854-1855, LII, nr. 3, 
blz. 310-317. Kamerstukken II 1854-1855, LII, nr. 3, blz. 310-312. 

899.  Kamerstukken II 1854-1855, LII, nr. 3, blz. 312-315. 
900.  Kamerstukken II 1854-1855, LV, nr. 6, blz. 680 lk. Veel Tweede-Kamerleden zijn die mening ook 

toegedaan; zie bijvoorbeeld het betoog van Van Nispen van Sevenaer in: Handelingen II 1854-1855, 
12 juni 1855, blz. 890 lk. 

901.  Handelingen II 1854-1855, 9 juni 1855, blz. 854-856. Handelingen II 1854-1855, 13 juni 1855, 
blz. 761-930. Handelingen I 1854-1855, 10 juli 1855, blz. 203-244. 

902.  Handelingen II 1854-1855, 2 juni 1855, blz. 773-774. Handelingen II 1854-1855, 9 juni 1855, 
blz. 854-876. 
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nemen903. De Tweede Kamer neemt het wetsontwerp tot afschaffing van de accijns van 
het gemaal aan met 43 tegen 22 stemmen904. De Eerste Kamer met 22 stemmen voor 
en 15 tegen905. De afschaffing van de accijns van het gemaal is per 1 januari 1856 een 
feit906. 

3.5.9 Zeep 

‘De belasting op zeep moest worden afgeschaft. Ze was eene soort premie op de onzin-
delijkheid.’907 

 
F. LIEFTINCK, 

lid van de Tweede Kamer, 5 december 1888  
 

De zeepaccijns is de zevende van de acht accijnzen van het systhema-GOGEL van 1805. 
De zeepaccijns is primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen voor 
‘s Rijks schatkist. Daarnaast is er de functie tot bescherming van de inlandse zeeppro-
ductie908. De zeepaccijns is afgeschaft in 1893 ter gelegenheid van de invoering van de 
inkomstenbelasting 1892. 

Ten behoeve van het tweede belastingstelsel vervangt APPELIUS per 1 juli 1816909 al-
le tot dan toe bestaande indirecte belastingen door ‘belastingen op het Zout; de Zeep; 
de Wijnen; het Buitenlandsch Gedistilleerd; het Binnenlandsch Gedistilleerd; de Bie-
ren; de Azijn; den Turf; de Steenkolen; het Binnenlandsch Lastgeld; de Waag, en de 
Rondemaat; welke zullen worden geheven bij de fabrikagie bij de invoer, bij de afleve-
ring, bij het gebruik, of op zoodanige andere wijze, en tot zulk eene hoogte, als nader 
bij de bijzondere wetten wordt bepaald’910. De Stelselwet 1821 brengt het Koninkrijk 
het vierde belastingstelsel. Daarin komt de zeepaccijns als heffingsobject echter niet 
meer voor911. 

Een decennium later acht de belastingwetgever zeep toch een uitermate geschikt 
heffingsobject. De Derde Afdeeling in de Tweede Kamer is van mening (1831) ‘dat, wat 
de algemeene behoefte en de waarde van het fabrikaat aangaat, de zeep een zeer ge-

 
903.  Handelingen II 1854-1855, 9 juni 1855, blz. 877 lk. 
904.  Handelingen II 1854-1855, 14 juni 1855, blz. 930 rk.  
905.  Handelingen I 1854-1855, 11 juli 1855, blz. 244 rk. 
906.  Wet van 13 juli 1855, Stb. 103. Als gevolg van de afschaffing van de accijns van het gemaal daalde 

de opbrengst van de accijnzen van ƒ 20.776.000 (1855) naar ƒ 16.879.000 (in 1856). De opbrengst 
van de accijns van het gemaal bedroeg in 1855 ƒ 4.337.000.  

907.  Handelingen II 1888-1889, 5 december 1888, blz. 439 rk. 
908.  Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 1, blz. 214. Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 3, 

blz. 222-225. Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 4, blz. 226 rk. Kamerstukken II 1831-1832, XIII, 
nr. 1-2, blz. 532. Kamerstukken II 1831-1832, XIII, nr. 3, blz. 539 lk. 

909.  Artikel 26 van de Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14. 
910.  Artikel 1 van de Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 35. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 

3, blz. 289-290. 
911.  Artikel 4 Stelselwet 1821, Wet van 12 juli 1821 Stb. 1821, 9. 
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schikt voorwerp is om met accijns te worden belast’912. De Vierde Afdeeling geeft te 
kennen ‘dat zij dezen accijns, mits niet te hoog opgetogen, beschouwt als een geschikt 
middel, om in ‘s Rijks behoeften te voorzien’913. Zeep als belastingobject draagt bij aan 
een gelijkmatige spreiding van de belastingdruk over de bevolking en heeft als bijko-
mend voordeel dat ook vreemdelingen die hier te lande verblijven hun bijdrage leve-
ren. Gewaarschuwd wordt voor een te hoog tarief, omdat dat het gebruik van surroga-
ten in de hand werkt914. 

Het voorstel tot invoering van de zeepaccijns wordt op 30 maart 1832 door de 
Tweede Kamer aangenomen. De verslaglegging van de Tweede Kamer verhaalt drieër-
lei ‘beweegredenen’, ten eerste de budgettaire ratio: ‘de behoeften van den Staat, de 
onvermijdelijke noodzakelijkheid om daarin te helpen voorzien, en de overtuiging (...), 
dat het vermogen en de welwillendheid der Natie voldoende zijn, om bij eene zuinige 
en eenvoudige administratie den geregelden gang der zaken, zonder uitzondering en 
duurzaam, te verzekeren, indien een goed en billijk stelsel van lasten, hetwelk de 
bronnen van volksvlijt en bestaan niet te onnatuurlijk aantast, kan worden tot stand 
gebragt’. Ten tweede de historische ratio: ‘De Minister heeft de gepastheid der belas-
ting op de zeep bewezen, niet alleen uit de geschiedenis der meeste volken van Euro-
pa, maar vooral uit die van Noord-Nederland. De zeep was reeds bij de Unie van 
Utrecht als algemeene belasting opgenomen en in 1583 door de Algemeene Staten 
aangewezen; zij was vóór 1806 in alle de gewesten in werking gebragt, en op het 
laatste tijdstip slechts algemeen gemaakt en gezuiverd van de strijdige beginselen van 
heffing, uit de verschillende provinciale inzigten ontsproten’. Als derde ratio wordt 
genoemd de evenredige, billijke spreiding van lasten, welke zojuist al doorklonk, in 
relatie met nóg een historisch argument: ‘de lessen der ondervinding, welke onze 
vaderen omtrent het nut der accijnsbelastingen ons hadden achtergelaten, konden 
miskend worden, en besloot met de ontwikkeling van het goede en meer verkieslijke 
van het bestaande’915. De accijns van harde en zachte zeep, ook wel genoemd een be-
lasting op de reinheid, wordt op 15 mei 1832 ingevoerd en geheven ‘bij den uitslag der 
zeep uit de fabriek’916 met als maatstaf van heffing het gewicht van het product naar 
een bepaald fors tarief van ƒ 7 per 100 pond, ongeveer 30% van de kleinhandelsprijs917. 
De heffing geeft dan ook aanleiding tot het bezigen van minder wenselijke surrogaten 
en belemmert de vervaardiging nogal ernstig918. Ten aanzien van de verschuldigde 
accijns heeft de zeepzieder het genot van doorloopend crediet; ‘dat is: hij heeft zoo 
lang crediet, totdat zijne rekening, hetzij door bewijs van betaling van den accijns, 
hetzij door overschrijving of afschrijving, en dus natuurlijk door middel van uitslag, is 
aangezuiverd’919. Daarnaast is ook spreiding van lasten voor de Eerste Kamer het nood-

 
912.  Kamerstukken II 1831-1832, IV I, Derde Afdeeling, blz. 224 rk. 
913.  Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 3, blz. 225 lk. Handelingen II 1831-1832, 30 maart 1832, 

blz. 280 lk. 
914.  Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 3, blz. 222 rk. en 225 lk. 
915.  Handelingen II 1831-1832, 30 maart 1832, blz. 280. 
916.  Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 4, blz. 228. 
917.  Wet van 4 mei 1832, Stb. 1832, 13. 
918.  Hulst (1932), blz. 171. 
919.  Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 4, blz. 228. 
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zakelijke motief om de zeepaccijns te aanvaarden. De deliberatiën der Tweede Kamer 
overtuigen de Eerste Kamer van’de noodzaak, dat ‘s Rijks kas door nieuwe belastingen 
van dezen aard worde ondersteund’920. 

Vervolgens wordt zestig jaar lang gedebatteerd over de afschaffing. Zeep wordt be-
schouwd als eerste levensbehoefte, maar is heringevoerd ‘onder exceptioneel ongun-
stige financieele omstandigheden’921. Bij die gelegenheid wordt hij al gezien als een 
belasting die belemmerend werkt voor het bedrijfsleven. ‘Geen tien oude ponden zeep 
mogen meer langs ‘s heeren straten worden vervoerd, zonder gedekt te zijn met een 
gelei-biljet’922. Minister VROLIK (1856) verwondert zich erover dat in de debatten over 
de afschaffing van de accijnzen van eerste levensbehoeften de zeepaccijns zo weinig 
aandacht krijgt: ‘Er (...) zijn accijnsen, waaromtrent ik geloof dat allen van meening 
zijn dat zij behouden moeten worden, gelijk de accijns op het gedistilleerd en op de 
wijnen. Andere accijnsen wenscht men weg te nemen, en het heeft mij altijd verwon-
derd hier zoo weinig te hooren gewagen van den accijns op de zeep. Ik ben toch niet 
vreemd van het denkbeeld dat, zoo men tot de afschaffing van accijnsen kan overgaan, 
die accijns spoedig in aanmerking behoort te komen.’923. De belastingdruk moet na 
afschaffing wel gespreid blijven over zoveel mogelijk grondslagen, aldus VROLIK. Enke-
le jaren later wordt de zeepaccijns verlaagd. Minister VAN BOSSE (1859) meent dat het 
effect van deze substantiële lastenverlichting voor het bedrijfsleven zeker merkbaar 
zal zijn in geval van grootverbruik van zeep. ‘Wanneer men nagaat, dat onder anderen 
de kleerbleekers zeer groote zeepverbruikers zijn, dan geloof ik wel te kunnen zeggen, 
dat er althans hier en daar verbruikers zullen gevonden worden, die eenig genot van 
de vermindering zullen hebben. Is dus het argument in het algemeen waar, ik geloof 
dat het in de toepassing, wat dit ontwerp betreft, niet zoo volkomen juist is te bewe-
ren, dat de verbruiker er niets hoegenaamd van bemerken zal.’924. 

Minister BETZ belooft de afschaffing van de zeepaccijns. Wanneer de omzetting in 
daden van deze toezegging uitblijft, wordt de bewindsman aan die belofte herinnerd 
(1862): ‘Wat de verderfelijke wet eenmaal bedorven heeft, zal door afschaffing er van, 
hoe wenschelijk die overigens ook wezen moge, niet meer hersteld kunnen worden, 
en de nu aangeboden gelegenheid tot ontwikkeling van dezen vroeger zoo belangrij-
ken tak onzer nationale industrie, zal ook door haar niet meer kunnen worden verwe-
zenlijkt, want ook hier zal het op politiek terrein meermalen zoo noodlottig geklonken 
hebbend woord waarheid zijn: het is te laat!’925. Deze laatste woorden herinneren 
rechtstreeks aan de belofte van regeringszijde (1829) om de accijns van het gemaal af 
te schaffen, welke de afscheiding van de zuidelijke gewesten niet meer kon voorko-
men. Minister BLUSSÉ VAN OUD-ALBLAS (1871) komt met het eerste volledige ontwerp 
voor de Algemene belasting op de inkomsten, waarmee enkele accijnzen van eerste 
levensbehoeften en het recht van patent kunnen worden afgeschaft. De zeepaccijns 

 
920.  Handelingen I 1831-1832, 4 mei 1832, blz. 433 rk. 
921.  Kamerstukken II 1891-1892, 127, nr. 3, blz. 1-2. 
922.  Handelingen II 1831-1832, 30 maart 1832, blz. 265 rk, en blz. 270 rk. 
923.  Handelingen II 1856-1857, 17 december 1856, blz. 508 lk. 
924.  Handelingen II 1858-1859, 18 maart 1859, blz. 771 rk. 
925.  Handelingen II 1862-1863, 10 november 1862, blz. 80. 
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drukt op alle lagen van de bevolking (1872). ‘En dan de jongens, die door moeder 
netjes zijn opgeknapt, zij zijn naauwelijks buiten, of zij worstelen met elkander, rollen 
door het zand, klauteren in de boomen. Nu zij ontoonbaar te huis komen, is mama 
radeloos, maar jufvrouw de zeepbelasting knipoogt en zegt: 30 pct., dat zijn mijne 
lui.’926. De minister voelt niets voor de invoering van nieuwe accijnzen binnen zijn 
ontwerp, vooral niet zoals minister VISSERING (1880) later verklaart ‘wanneer men in 
het oog houdt, dat die belastingen op de consumtie altijd tevens op de nijverheid 
drukken, omdat zij hare vrijheid belemmeren.’927. ‘Aan nieuwe accijnsen valt niet te 
denken en verhooging der bestaande zou slechts dán te verdedigen zijn, wanneer 
daardoor eene verplaatsing kan worden verkregen, die verligting of opheffing te weeg 
bragt van de meest bezwarende. Afdoende verbetering van het belastingstelsel is 
hiervan evenwel niet meer te verwachten. Hoogstens eene partiële. Welligt ware langs 
dien weg nog tot de afschaffing van den accijns op de zeep te geraken; eene belasting 
die de verbeteringen in dien tak van nijverheid tegenhoudt. Maar eerst dient een vast 
fundament gelegd te worden voor eene degelijke hervorming van ons belastingstelsel, 
en dat is alleen te vinden in de directe belastingen’. BLUSSÉ’s ontwerp wordt even later 
ingetrokken en vervangen door een ander, waarvan het opschrift heel duidelijk maakt, 
dat ook de aanneming daarvan de afschaffing van de zeepaccijns tot gevolg heeft. 
‘Degenen die liever den accijns op de zeep zagen verdwijnen, zullen, naar de onder-
geteekende zich vleit, thans wel bevredigd zijn. Dat sedert de afschaffing van de zout-
belasting in België, de heffing van dien accijns hier te lande met meerdere moeijelijk-
heden aan de grenzen gepaard gaat, heeft de Regering reeds ondervonden. Mogt de 
toestand het gedoogen, eene vermindering dier belasting, zoo niet geheele afschaffing, 
zou allezins wenschelijk zijn’928. 

De zeepaccijns wordt op grote schaal ontgaan, ‘omdat men zich behelpt met onbe-
laste producten die de zeep vervangen en waardoor de verbruiker den zeep-accijns 
bespaart’929. Surrogaten worden op grote schaal ook door het bedrijfsleven gebruikt: 
‘Nu men echter in de laatste jaren een surrogaat heeft gevonden, langs den kouden 
weg vervaardigd, zijn het juist de groten verbruikers, bleekers, laken-fabrikanten en 
dergelijke, die zich door het gebruik van zulk een surrogaat aan de betaling van den 
accijns weten te onttrekken, en drukt de last meer uitsluitend op de minvermogende 
volksklassen’930. Volgens het Tweede-Kamerlid en econoom DE BRUYN KOPS (1880) 
drukt de zeepaccijns onevenredig op de koopkracht van de lage-inkomensgroepen931. 
De Hoge Raad beslist dat de vervaardiging van zeep zonder zieding gewoon belast is. 
Minister VAN BOSSE (1869) verklaart dat het ontgaan door blekers en andere grootver-
bruikers wel meevalt omdat die productiekolom bijna geheel vrijstelling geniet omdat 
zij geen consumptieve maar productieve bestedingen verrichten. In de Eerste Kamer 
verklaart VAN BOSSE desgevraagd door het Eerste-Kamerlid VIRULY, industrieel zeepfa-

 
926.  Handelingen II 1871-1872, 26 april 1872, blz. 1099 rk. 
927.  Handelingen II 1880-1881, 23 december 1880, blz. 928 lk. 
928.  Kamerstukken II 1871-1872, 41, nr. 3, blz. 158, en nr. 5, blz. 1175 rk. 
929.  Handelingen II 1866-1867, 27 maart 1867, blz. 595 lk. 
930.  Kamerstukken II 1869-1870, 2, nr. 123, blz. 1 lk. 
931.  Handelingen II 1880-1881, 12 november 1880, blz. 350 rk. 
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brikant932, de zeepaccijns niet te kunnen afschaffen, maar wel te willen verzachten 
(1868). ‘Dit zou het kwaad eenigzins temperen.’933. Volgens minister BLUSSÉ VAN OUD-
ALBLAS (1871) ‘is de afschaffing van den zeepaccijns allezins wenschelijk en zou zij nu 
na de voorgestelde afschaffingen in de eerste plaats in aanmerking moeten komen.’934. 
De zeepaccijns een onterechte last op de reinheid en dient zo snel mogelijk te worden 
afgeschaft (1872)935. Bovendien houdt, zoals al eerder is vastgesteld, de zeepaccijns 
industriële vernieuwingen tegen936. Door afschaffing van de zeepaccijns moet zeep die 
tot de eerste levensbehoeften behoort en waarvan de druk 25% tot 30% bedraagt, juist 
meer onder het bereik van de lage-inkomensgroepen worden gebracht (1873)937. Ook 
kan de belaste zeep op den duur de concurrentie met onbelaste wasmiddelen niet 
volhouden938. Afschaffing van de zeepaccijns gefinancierd door verhoging van de ge-
distilleerdaccijns, ondervindt algemene bijval (1875)939. Minister GLEICHMAN (1877) 
vindt afschaffing van de zeepaccijns zo wezenlijk, dat hij de herindiening van het 
wetsontwerp een kabinetscrisis waard acht: ‘Op gevaar af van, hechtende aan het 
verband dat de geachte spreker uit Leiden gezocht heeft tusschen afschaffing van de 
zeepaccijns en eene ministeriele krisis, op gevaar af van eene ministeriele krisis op 
nieuw in het leven te roepen, zou ik, volgde ik mijn lust, geen oogenblik aarzelen, de 
wet tot afschaffing van den zeepaccijns op nieuw in te dienen.’940. De productiefactor 
arbeid is volgens de heersende opvattingen een grondstof die zo veel mogelijk vrij 
moet blijven van lasten, aangezien de lasten op de factor arbeid, zoals de prijzen van 
de eerste levensbehoeften, een opwaarts effect hebben op de lonen. Volgens het 
Tweede-Kamerlid, oud-minister, reder en vice-president van de Dordtse Kamer van 
Koophandel BLUSSÉ VAN OUD-ALBLAS (1880) drukken de accijnzen nog te zwaar op de 
factor arbeid. ‘Door die ongelijkheid weg te nemen zal men de productiviteit van het 
volk verhoogen, en volgens die wijze van zien behooren het zout, de zeep en het ge-
slagt gaandeweg uit ons belastingstelsel te verdwijnen. En dat is, naar mijne opvatting, 
de taak van elk Minister, die het hoofddoel van regering in het oog houdt, namelijk, 
dat aan de eischen van een gezonden en krachtigen volksarbeid worde voldaan. Aan dien 
eisch wordt in ons tegenwoordig stelsel niet voldaan, en toch moet het bereiken van 

 
932.  Kamerstukken II 1869-1870, 2, nr. 137, blz. 1 lk en 91 lk. bovenaan. 
933.  Handelingen I 1869-1870, 30 december 1868, blz. 93 rk. 
934.  Kamerstukken II 1871-1872, 2, nr. 124, blz. 4 lk. en 31 rk. Handelingen II 1870-1871, 28 juni 1871, 

blz. 1025. 
935.  Kamerstukken II 1871-1872, 41, nr. 5, blz. 1174 lk. 
936.  Handelingen II 1871-1872, 26 april 1872, blz. 1097 rk. Kamerstukken II 1873-1874, 121, nr. 3, 

blz. 2 lk. Handelingen II 1880-1881, 23 december 1880, blz. 1044 rk. 
937.  Kamerstukken II 1873-1874, 121, nr. 3, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1873-1874, 2, nr. 118, blz. 36 lk. 

Kamerstukken II 1873-1874, 2, nr. 130, blz. 144 lk. 
938.  Kamerstukken II 1873-1874, 121, nr. 3, blz. 2 rk. 
939.  Kamerstukken II 1875-1876, 99, nr. 3, blz. 1-2. Handelingen II 1876-1877, 15 februari 1877, 

blz. 837 lk. 
940.  Handelingen II 1877-1878, 18 december 1877, blz. 392. Kamerstukken II 1877-1878, 18, nr. 3, 

blz. 1-2. 
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dat doel de voorname, haast zeide ik de eenige, nationale politiek zijn van welk minis-
terie ook, in Nederland’941. 

Het voorstel tot afschaffing van de zeepaccijns dat de afschaffing metterdaad inleidt 
is dat van PIERSON. Het voorstel maakt deel uit van de wijziging van het belastingstel-
sel betreffende ‘de heffing eener belasting op de inkomsten uit vermogen’, de inkom-
stenbelasting 1892. PIERSON beargumenteert de uiteindelijke afschaffing met de kwali-
ficatie als behorend tot de eerste levensbehoeften en de volksgezondheid: ‘Zeep is niet 
alleen in zekeren zin te rangschikken onder de eerste levensbehoeften, maar boven-
dien een artikel waarvan het gebruik in het belang van de algemeene gezondheid 
zooveel mogelijk behoort, te worden vergemakkelijkt. Uit dit oogpunt is het zeker niet 
goed te keuren dat daarvan eene belasting wordt geheven van 10 cents per kilogram, 
zegge van ruim 30 percent van den winkelprijs der meest gebruikelijke soort, de ge-
wone groene zeep’942. De MvT noemt wel, maar onderschrijft niet de bewering van 
sommigen, dat de zeepaccijns niet drukkend is voor de lage-inkomensgroepen, omdat 
die veelal onbelaste surrogaten zouden gebruiken, vooral mengsels van vet of olie en 
loog, welke stoffen in voor dit doel afgepaste hoeveelheden vrij verkrijgbaar zijn en 
wat deugdelijkheid en schadelijkheid betreft ver achter staan bij de fabrieksmatige 
zeep en alleen worden gebruikt omdat zij als gevolg van de zeepaccijns goedkoper 
zijn. Ook de prikkel die van de zeepaccijns uitgaat tot het gebruik van surrogaten is 
voor PIERSON een van de redenen tot afschaffing (1892). ‘De zeepaccijns zal niet langer 
het gebruik aanmoedigen van surrogaten, die het goed bederven; de zoutaccijns niet 
langer een prikkel zijn tot smokkelhandel en een bezwaar voor de boter- en kaasbe-
reiding in een tijd, waarin het onzen veeboeren waarlijk niet naar wensch gaat’943. 
Toch kan uit de opbrengst van de zeepaccijns, die nagenoeg gelijke tred houdt met de 
groei van de bevolking, worden afgeleid, dat de mingegoeden veel veraccijnsde zeep 
gebruiken. Nieuwe technologieën leiden tot nieuwe productieprocessen en dito pro-
ducten waardoor discussies ontstaan tussen producenten en het bestuur der belastin-
gen of die wel onder de termen van de zeepaccijnswetgeving vallen en ook over om-
standigheden waarin zij successievelijk niet meer in staat zijn de wetgeving ter zake 
van fabrieksmatige vervaardiging van zeep behoorlijk na te leven en de fiscus zich 
genoodzaakt ziet talrijke afwijkingen toe te staan944. Andere argumenten zijn: het 
heimelijk vervaardigen van zeep door vermenging van vet of olie en loog zou niet zijn 
te keren, aan het belasten van zeepgrondstoffen valt om verschillende redenen niet te 
denken, verlaging van het tarief zou ook geen soelaas bieden, buiten Nederland be-
staat de zeepaccijns niet meer, de zeepaccijns is een tijdelijke crisisbelasting die zestig 
jaar eerder in buitengewone omstandigheden om louter budgettaire redenen is inge-
voerd. De afschaffing doet voor het bedrijfsleven lasten verlichten, in het bijzonder 

 
941.  Handelingen II 1880-1881, 12 november 1880, blz. 350 rk. Handelingen II 1880-1881, 23 december 

1880, blz. 928 lk. Handelingen II 1880-1881, 17 maart 1881, blz. 1002 lk. Omtrent wetsvoorstellen 
die het Staatsblad niet hebben gehaald: Kamerstukken II 1871-1872, 41. Kamerstukken II 1873-
1874, 121. Kamerstukken II 1877-1878, 18. Handelingen II 1875-1876, 21 december 1875, 
blz. 848 rk. 

942.  Kamerstukken II 1891-1892, 127, nr. 3, blz. 1. 
943.  Kamerstukken II 1892-1893, 71, nr. 6, blz. 65-66. 
944.  Wet van 4 mei 1832, Stb. 13. Wet van 14 december 1844, Stb. 65. 
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ook voor industrieën zoals garen- en linnenblekerijen, katoendrukkerijen, lakenfa-
brieken, enz., die zeep als hulpmiddel gebruiken. Voor deze bedrijven vervallen diver-
se formaliteiten die zijn verbonden aan partiële accijnsvrijstelling van 9/10 of 5/10 van de 
ingeslagen hoeveelheid. Voor de zeepfabrikanten wordt de concurrentiepositie op 
buitenlandse afzetmarkten versterkt. 

De jaarlijkse opbrengst van de zeepaccijns bedraagt in het laatste jaar van zijn be-
staan ƒ 2 miljoen945. Het Tweede-Kamerlid LIEFTINCK spreekt in 1889 al in het verleden: 
‘De belasting op zeep moest worden afgeschaft. Ze was eene soort premie op de on-
zindelijkheid.’946. De zeepaccijns houdt op te bestaan op 1 mei 1893, omdat het hier 
betrof een waar, dat was te rangschikken onder de eerste levensbehoeften en waarvan 
het verbruik ook in het belang van de volksgezondheid zoveel mogelijk diende te 
worden vergemakkelijkt947. 

3.5.10 Zout 

‘De zeepaccijns zal niet langer het gebruik aanmoedigen van surrogaten, die het goed 
bederven; de zoutaccijns niet langer een prikkel zijn tot smokkelhandel en een bezwaar 
voor de boter- en kaasbereiding in een tijd, waarin het onzen veeboeren waarlijk niet 
naar wensch gaat. De overweging van dit alles leidt tot de slotsom, dat uitstel van de in-
voering der vermogensbelasting veel meer kwaad zou hebben gesticht dan voorko-
men.’948 

 
PROF. MR. N.G. PIERSON, 

minister van Financiën, 1892 
 

De zoutaccijns is de achtste van de acht accijnzen van het systhema-GOGEL van 1805. 
De zoutaccijns is primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen voor 
‘s Rijks schatkist. Daarnaast is er de functie tot bescherming van de inlandse zoutpro-
ductie. Juist de geringe waarde van zout maakt de zoutaccijns geschikt als belasting 
die ‘op ieder huisgezin nederkomt’, aldus GOGEL. 

APPELIUS prolongeert de zoutaccijns in het tweede belastingstelsel (1816-1819). Van 
oudsher vormt zout ‘in verre de meeste landen van Europa’ een ‘bij uitnemendheid 
belastbaar voorwerp’, aldus APPELIUS. Het zout heeft volgens APPELIUS als belastingbron 
vele voordelen. Daarom is ‘de keuze Zijner Majesteit’ onder meer ook daarop gevallen. 
De grondslag is breed en stabiel, het tarief nauwkeurig te regelen, de druk nauwelijks 
merkbaar, en met draagkracht wordt, aldus APPELIUS, automatisch, namelijk naar rato 
van het verbruik, rekening gehouden949. Zout is, zo betoogt APPELIUS, ‘in het dagelijk-

 
945.  Kamerstukken II 1891-1892, 127, nr. 3, blz. 1-2. 
946.  Handelingen II 1888-1889, 5 december 1888, blz. 439. 
947.  Wet van 27 september 1892, Stb. 225. 
948.  Kamerstukken II 1892-1893, 71 nr. 6, blz. 65-66. 
949.  Artikel 26 van de Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14. Wet van 15 september 1816, waarbij het 

stelsel der indirecte belastingen wordt geregeld, Stb. 1816, 35. Wet van 15 september 1816, betrek-
kelijk de belasting op het Zout, Stb. 1816, 36. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 289-
290. 
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sche leven onontbeerlijk, en tevens zoo goedkoop, dat het met eenige matige belasting 
kan worden gedrukt, en nog altijd voor een redelijken prijs verkrijgbaar blijven, ter-
wijl de algemeenheid van het gebruik toelaat het rendement der belasting met een 
zekere naauwkeurigheid te bepalen, en de levenswijs in beschaafde maatschappijen, 
tevens ten gevolge heeft, dat een hoofdelijk omgeslagen gebruik, bij de mindere stan-
den minder, en de last om die reden ook minder gevoelig is, daar, de reden gezocht 
moet worden, dat het zout zeer algemeen, hoezeer onder verschillende wijzigingen, 
als middel van belasting is uitgekozen’950. De zoutaccijns wordt geheven van ruw zout, 
geraffineerd zout en van pekel die wordt ingevoerd. Bij de aanvang van het vierde 
belastingstelsel (1822) is het tarief bepaald op ƒ 6 van iedere 100 Nederlandse ponden 
en op ƒ 5 per vat pekel951. 

Geruime tijd later wordt zout tot de eerste levensbehoeften gerekend. De Eerste 
Kamer spreekt zich om die reden uit tegen hogere lasten op zout (1830) ‘hetwelk men, 
vermits het een voorwerp van eerste noodzakelijkheid is, wenschelijk oordeelt, dat 
onder geenen hoogeren last gebragt worde’952. Het argument van brede spreiding van 
de belastingdruk en de geringe bijdrage door een ieder houdt lang stand. Velen menen 
dat de druk van de zoutaccijns op de lage-inkomensgroepen nauwelijks merkbaar is 
(1851)953. Juist de zoutaccijns zorgt ervoor dat ook de mingegoede zijn bijdrage aan de 
samenleving kan leveren954. De accijns bedraagt in 1859 65% van de kleinhandelsprijs. 
Anderen menen dat de zoutaccijns snel moet worden afgeschaft, omdat (1) hij drukt 
op eerste levensbehoeften, (2) hij het voor de zoutzieders steeds moeilijker maakt 
‘om, geheel eerlijk blijvende, die winsten te behalen, die van dezen tak van industrie 
verwacht mogen worden.’955, (3) hij een zeer aanzienlijke administratievelastendruk 
oproept, en omdat (4) hij concurrentieverstorend werkt omdat de accijns bij de uit-
voer van producten die met zout zijn bereid niet wordt gerestitueerd (1875)956. De 
miljoenen van de gedistilleerdaccijns ‘moeten ons helpen om den last van de noodige 
levensbehoeften af te nemen’957. 

De aanslag geschiedt ter zake van de invoer van het ruwe zout; de betaling bij de 
uitslag. Zoutzieders en groothandelaars genoten doorlopend krediet. Bij verschillende 
Koninklijke Besluiten zijn onderscheidene vrijdommen verleend onder de voorwaarde 
van denaturatie. Merkwaardig is, dat voor zout gebruikt bij de boter- en kaasbereiding 
geen vrijstelling heeft gegolden noch bij uitvoer restitutie werd verleend. 

 
950.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116. 
951.  Wet van 21 augustus 1822, Stb. 35. 
952.  Handelingen I 1829-1830, 1 juni 1830, blz. 589 rk. 
953.  Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 26, blz. 593-594. Handelingen II 1875-1876, 21 december 1875, 

blz. 849 lk. 
954.  Handelingen II 1851-1852, 29 maart 1852, blz. 996 en 10021. 
955.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 746 lk. Handelingen II 1874-1875, 19 december 

1874, blz. 746. Handelingen II 1880-1881, 12 november 1880, blz. 350-362. Handelingen II 1875-
1876, 21 december 1875, blz. 849 lk. 

956.  Handelingen II 1875-1876, 21 december 1875, blz. 849 lk. 
957.  Handelingen II 1880-1881, 12 november 1880, blz. 363 rk. Handelingen II 1880-1881, 12 november 

1880, blz. 364 lk. Handelingen II 1880-1881, 17 maart 1881, blz. 1002 lk. 
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De zoutaccijns roept een zeer aanzienlijke fraude-, administratieve- en fysieke-
lastendruk op voor de zoutzieders, de ondernemers in de zoutindustrie. Deze is in 
1852 aanleiding tot het houden van de eerste parlementaire enquête in de geschiede-
nis van het Koninkrijk. Zoutzieders die het voorrecht hebben te zijn gevestigd op een 
locatie waar zij zeewater onmiddellijk kunnen binnenpompen of met weinig kosten 
kunnen verwerven hebben het voordeel zout in te slaan zonder dat daarvoor iets op 
hun accijnsrekening wordt aangetekend, terwijl de meer in het binnenland gelegen 
zoutziederijen dat voordeel niet genieten. Eerstgenoemde zoutziederijen hebben een 
tweede voordeel boven de andere, dat zij slechts aan één controle onderworpen zijn, 
terwijl de andere, die het ruwe zout niet rechtstreeks uit zee ontvangen, het niet kun-
nen verwerven dan nadat het twee maal is gewogen. Sluikerijen neemt de minister 
voor lief, als het maar bij kleine hoeveelheden blijft: ‘Het meeste smokkelen van zout 
geschiedt door kinderen of vrouwen en dus steeds in kleine hoeveelheden’958, maar de 
fraude blijft daartoe niet beperkt. Er zijn veel zoutzieders ‘die door de kunstgrepen 
hunner beroepsgenooten groote schade lijden. Ik moet tot bewijs daarvan uwe aan-
dacht vestigen op de omstandigheid, dat de accijns op het zout, die toch noodzakelijk 
bij de vermeerdering van de bevolking jaarlijks in bedrag moest toenemen, minder 
opbrengt, zoo zelfs dat het bedrag in 1851 zestig à zeventig duizend gulden geringer is 
dan dat in 1850’, aldus VAN BOSSE (1852). 

Het aanpassingsvoorstel van VAN BOSSE voor de zoutaccijns in de stelselherziening 
1852 brengt naar het oordeel van de Tweede Kamer niet de verbeteringen die nodig 
zijn om beide ongewenste uitwassen van de zoutaccijns te matigen959. Het doel van de 
nieuwe zoutwet is de fraudemogelijkheden weg te nemen en eerlijke concurrentie-
verhoudingen te creëren960. De bezwaren betreffen de wijze van heffing. De zoutac-
cijns wordt geheven bij de oorsprong ofwel bij de inslag van grondstoffen, in dit geval 
zeewater. De daaraan gepaard gaande fysieke controles zijn zeer bezwarend. Om bij-
voorbeeld te kunnen peilen is stilstand van het productieproces vereist. De fraude en 
de controles belemmeren de bedrijvigheid in de sector onnodig en leiden zelfs tot 
faillissementen.  

Het voornemen om een parlementaire enquête te houden over de wenselijke hef-
fingstechniek van de zoutaccijns, de eerste parlementaire enquête, ontstaat tijdens de 
behandeling op 22 maart 1852 van het wetsontwerp dat de zoutaccijns aanzienlijk 
zou moeten verbeteren. In de aanloop naar de enquête steekt VAN BOSSE niet onder 
stoelen of banken dat hij een enquête bepaald overbodig vindt en doet verwoede 
pogingen om zijn wetsvoorstel als de beste oplossing aan te prijzen en het te doen 
behandelen961. De minister geeft desgevraagd door velen aan waarom niet voor het 
Belgische systeem met heffing aan de oorsprong, met als belastbaar feit de inslag van 
zeewater, is gekozen. ‘Vooreerst houdt zij het gebod in, dat het ruwe zout niet anders 
zal mogen gelost worden dan uit schepen regtstreeks uit zee komende, niet beneden 

 
958.  Kamerstukken II 1874-1875, 2, nr. 137, blz. 68 rk. Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, 

blz. 746 rk. 
959.  Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 26, blz. 591-6041. 
960.  Handelingen II 1851-1852, 2 april 1852, blz. 999-1001. 
961.  Idem. 
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eene zekere inhoudsgrootte, in de bassins de commerce, afgesloten dokken, waar de 
beambten der administratie van de accijnsen geheel en al meester zijn over de surveil-
lance’. In Nederland kan de sector niet zo aan banden worden gelegd als in België, 
terwijl ook met dit Belgische systeem wordt gefraudeerd, aldus VAN BOSSE. De be-
windsman herinnert de Tweede Kamer aan de bezwaren tegen de heffing bij de oor-
sprong, accijnsheffing bij de inslag van het zout: ‘het is de moeijelijkheid om onze zee- 
en riviergaten behoorlijk te bezetten, en dat is een zeer groot bezwaar, Mijne Heeren. 
Het is mij, bij een onderzoek aan mijn Departement, gebleken, dat, nog 5 jaren na de 
invoering der thans bestaande zoutwet, tot in 1827, onderscheidene bekeuringen zijn 
ingesteld tegen schepen die met ladingen zout uit zee binnenkwamen, en te Dor-
drecht, Rotterdam of in Zeeland toevalligerwijze werden ontdekt. Dergelijke sluikerij 
heeft opgehouden en moest ophouden, omdat, wanneer die schepen hunne lading aan 
wal bragten, het te veel moeite inhad om biljetten voor volle ladingen te verkrijgen’962. 

Vijf dagen na de mondelinge behandeling wordt het voorstel tot het houden van de 
parlementaire enquête963 ingediend door het Zeeuwse Tweede-Kamerlid BACHIENE en 
vier anderen964. Op 2 april 1852 ontraadt VAN BOSSE de Tweede Kamer het houden van 
een enquête. ‘De krachtige ondersteuning, die het tegenwoordig ontwerp bij onder-
scheiden leden der Commissie van Rapporteurs en ook bij een aantal leden der Kamer 
heeft gevonden, maakt mijne taak heden zeer gemakkelijk’, zo zet VAN BOSSE aan, en 
vervolgt: ‘Ik zal mij kunnen bepalen bij het opnemen van eenige zeer weinige punten. 
(...) Ik geloof dan ook dat de vraag, of de wet al dan niet ontdoken wordt, na al het 
gesprokene en het geschrevene, voor geen ontkennend antwoord vatbaar is; en ik 
geloof dat eene enquête omtrent deze zaak geen meerder licht zal verschaffen’965. 

De door de enquêtecommissie te beantwoorden vraag is of het belasten van zout bij 
de inslag doelmatig is met het oog op de belangen van de schatkist en de nijverheid. 
De commissie staat onder leiding van het Tweede-Kamerlid en oud-minister BARON 

VAN HALL; de andere leden zijn de Tweede-Kamerleden BACHIENE, BLUSSÉ VAN OUD-
ALBLAS, VAN NISPEN VAN SEVENAER en POORTMAN

966. De enquêtecommissie levert geen 
eindverslag op doordat het onderzoek abrupt werd gestopt toen in april 1853 de 
Tweede Kamer werd ontbonden vanwege het onverwachte aftreden van het kabinet-
THORBECKE als gevolg van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. 

De nieuwe wet van VAN BOSSE (1852) noch de parlementaire enquête doen de frau-
de verdwijnen967. De fraude blijft aanhouden, temeer omdat België zijn zoutaccijns in 
1871 besluit af te schaffen wegens groot gebrek aan draagvlak. Maar fraude en smok-

 
962.  Idem. 
963.  Kamerstukken II 1851-1852, XCV, nr. 2, blz. 674 lk. 
964. De vier anderen zijn de Tweede-Kamerleden P. Blussé van Oud-Alblas, E.W. van Dam van Isselt, 

M.A.F.H. Hofmann en L. Metman. Kamerstukken II 1851-1852, XCV, nr. 2, blz. 674 lk. Kamerstuk-
ken II 1852-1853, XXIII, nr. 1-3. Handelingen II 1851-1852, 22 maart 1852, blz. 935-942. Handelin-
gen II 1851-1852, 29 maart 1852, blz. 985-10164. 

965.  Handelingen II 1851-1852, 29 maart 1852, blz. 999 lk. 
966.  Handelingen II 1852-1853, 25 november 1852, blz. 191 lk. Benoeming van de heer Van Hall ‘tot 

Voorzitter der Commissie van enquête voor den accijns van het zout’. 
967.  Kamerstukken II 1862-1863, II, nr. 135, blz. 279 en 308. Kamerstukken II 1879-1880, 2 hoofdstuk 

VII B, nr. 12, blz. 4. 
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kel vormen geen aanleiding om de zoutaccijns af te schaffen. Minister VISSERING kon-
digt straffe maatregelen tegen de fraude aan: ‘Langs de geheele grens, waar zoutfraude 
voorkomt, bestaat zooveel mogelijk aansluitende bewaking door ambtenaren. Behou-
dens zeer enkele uitzonderingen zijn dáár op elken post vier commiesen of meer, 
terwijl posten van slechts één commies niet voorkomen. Sedert het laatst van het 
vorig jaar zijn buitendien in overleg met den Minister van Justitie een aantal maré-
chaussées aangesteld als buitengewoon commies die krachtdadig medewerken om 
het kwaad te bestrijden. Vermeerdering van het personeel komt voor het tegenwoor-
dige niet noodzakelijk voor. De ondergeteekende overweegt echter het voorstellen 
van wettelijke maatregelen voor de grensstreken waar veel zoutfraude voorkomt, in 
den geest van die, elders genomen ten opzigte van het gedistilleerd, en welke dáár 
geheel aan het doel beantwoorden’968. De effecten van de afschaffing van de zoutac-
cijns in België zijn in de Nederlandse grensstreken meteen voelbaar. Minister 
BLUSSÉ VAN OUD-ALBLAS (1872) verklaart, dat ‘sedert de afschaffing van de zoutbelasting 
in België, de heffing van dien accijns hier te lande met meerdere moeijelijkheden aan 
de grenzen gepaard gaat, heeft de Regering reeds ondervonden. Mogt de toestand het 
gedoogen, eene vermindering dier belasting, zoo niet geheele afschaffing, zou allezins 
wenschelijk zijn’969. 

De grieven tegen de zoutaccijns worden allengs zwaarwegender970. Minister PIERSON 
(1892) stelt voor het tarief van de zoutaccijns te verlagen. Daarop wordt geringschat-
tend gereageerd971, maar de verlaging vindt wel doorgang972. De zoutaccijns wordt tot 
aan het eerste voorstel van regeringszijde tot afschaffing (1939) bij uitstek gerang-
schikt onder de belastingen waarmee alle ingezetenen bijdragen aan de financiering 
van de samenleving. Ter gelegenheid van de voorstellen tot belastingverlaging en 
afschaffing van de accijns van het geslacht in 1939 is de regering aanvankelijk van 
oordeel, dat de afschaffing van de zoutaccijns past in het kader van de beraamde be-
lastingherziening. Voor die aanvankelijke opvatting bestaan twee argumenten. Ten 
eerste past de zoutaccijns als belasting op eerste levensbehoeften niet in een modern 
belastingstelsel. ‘Deze opvatting berustte niet zoozeer op het groote belang, dat deze 
belasting voor de bevolking heeft (de opbrengst bedraagt jaarlijks nog geen 25 cent 
per hoofd), maar meer uit overweging dat een belasting op een allereerste levensbe-
hoefte als zout, bij de voorgenomen herziening van het belastingstelsel, in het nieuwe 
complex van heffingen eigenlijk niet meer thuis behoort.’973. Ten tweede is het ver-
bruik van meer dan de helft van het zout vrijgesteld, ‘welke omstandigheid mede-
brengt, dat bij een betrekkelijk geringe bate voor de Schatkist (nog geen twee millioen 
gulden per jaar) naar verhouding een belangrijk bedrag moet worden uitgegeven voor 

 
968.  Kamerstukken II 1879-1880, 2 hoofdstuk VII B, nr. 13, blz. 8. Handelingen II 1880-1881, 

12 november 1880, blz. 359 lk. Handelingen II 1885-1886, 17 december 1885, blz. 836 rk. 
969.  Kamerstukken II 1871-1872, 41, nr. 5, blz. 1175 rk. Kamerstukken II 1895-1896, 2 Wet op de 

Middelen, nr. 7, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1895-1896, 2, Hoofdstuk VII B, nr. 14, blz. 15 lk. 
970.  Kamerstukken II 1887-1888, 38, nr. 3. 
971.  Handelingen II 1891-1892, 23 juni 1892, blz. 1066. 
972.  De zoutaccijns werd verlaagd van ƒ 9 tot ƒ 3 per 100 kilogram. Wet van 27 Sept. 1892, Stb. 227. 
973.  Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 27 lk. Handelingen II 1948-1949, 16 maart 1949, 

blz. 1345 lk. 
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omvangrijke administratieve werkzaamheden, welke het toezicht op het gebruik van 
accijnsvrij zout nu eenmaal medebrengt’974. Zo gelden bijvoorbeeld vrijdommen voor 
zout, dat gebezigd wordt tot het verpakken van vlees, hammen en spek, bestemd om 
naar het buitenland te worden uitgevoerd, voor boter in dubbel fust, voor zout ten 
behoeve van luchtzuivering ‘zout, benoodigd om lucht op een bepaalden graad van 
vochtigheid te brengen en te zuiveren, ten einde deze geschikt te maken om te wor-
den gebezigd in koelbergplaatsen ter vervanging van de gewone lucht’, alsmede voor 
zout dat op ansjovis wordt gebezigd. Ter meerdere zekerheid van de geoorloofde toe-
passing van deze vrijstelling wordt met aansprakelijkheden gewerkt omdat zout dat 
op de ansjovis wordt gebezigd niet gedenatureerd kan worden975. Niet alleen de wet-
gever, maar ook de belastingadministratie creëert vrijstellingen976. 

De zoutzieders en de zouthandel doen echter een beroep op de regering de zoutac-
cijns ‘desnoods te verminderen, doch dezen in elk geval niet af te schaffen’ (1939). 
Zoals verderop wordt toegelicht waarborgt de heffing dat goedkoop industriezout niet 
op de consumptiemarkt terechtkomt977. Voor verlaging ziet de regering onvoldoende 
redenen, zodat de zoutaccijns voorlopig buiten de belastingherziening wordt gelaten. 
Het wetsvoorstel tot deze belastingherziening komt niet in behandeling als gevolg van 
de Duitse bezetting. De heffing van de zoutaccijns wordt in juli 1942 geschorst978. 

De BENELUX-accijnsunificatie leidt met ingang van 1952 tot de formele afschaffing 
van de zoutaccijns. Nederland geeft in de onderhandelingen met betrekking tot de 
BENELUX-accijnsunificatie aan moeite te hebben met de afschaffing van de zoutaccijns. 
‘Veel minder eenvoudig was het om tot de afschaffing van de Belgische accijns op 
mineraalwater en limonadegazeuse en de Nederlandse accijns op zout te besluiten’, 
aldus minister LIEFTINCK (1949)979. Nederland staat in de onderhandelingen alleen met 
zijn zoutaccijns. In België en Luxemburg worden al lang geen zoutaccijnzen meer 
geheven. Herinvoering zou in België op grote bezwaren stuiten. De bewindslieden 
kondigen de ‘in het bijzonder geïnteresseerde kringen uit het bedrijfsleven’ bijtijds het 
voornemen tot afschaffing van de zoutaccijns aan980. De zoutaccijns wordt ingeleverd, 
grotendeels gebruik makend van de argumenten uit 1939. ‘Het valt bezwaarlijk te 
ontkennen, dat voor een accijns op een noodzakelijk voedingsmiddel als zout in een 
modern belastingstelsel nauwelijks plaats meer is’. Verder is de zoutaccijns een belas-
ting met een nogal matige opbrengst. ‘Voorts is deze accijns uit een budgettair oog-
punt niet zeer belangrijk. Bij een accijns van ƒ 9 per 100 kg bedraagt de gemiddelde 
opbrengst niet meer dan 7 millioen gulden per jaar’ en gaat gepaard met hoge percep-
tiekosten. ‘Bovendien brengt de heffing van de zoutaccijns aanzienlijke kosten voor 
het Rijk mede, doordat in talloze gevallen vrijdomsregelingen moeten worden getrof-

 
974.  Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 27. 
975.  Kamerstukken II 1913-1914, 248, nr. 3, blz. 1 rk, en nr. 5, blz. 5 lk. 
976.  Handelingen II 1851-1852, den 29sten maart, blz. 1001 lk. onderaan. 
977.  Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 27 rk. 
978.  Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 21 juli 1942, Stcrt. 1942, 

145. 
979.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2. 
980.  Kamerstukken II 1948-1949, 1000, nr. 8, blz. 4. 
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fen, welke veel administratieve arbeid veroorzaken en ambtelijke bemoeiingen verei-
sen’981. 

De zoutaccijns wordt met het vereenvoudigingsmotief afgeschaft. ‘In verband met 
het vorenstaande en mede gelet op de omstandigheid, dat door het verdwijnen van de 
in zijn uitvoering zo gecompliceerde zoutaccijns een belangrijke vereenvoudiging in 
het accijnzenstelsel kan worden verkregen, heeft de Regering gemeend in de van 
Belgisch-Luxemburgse zijde gevraagde afschaffing van de accijns op zout te moeten 
toestemmen.’982. Volgens het Tweede-Kamerlid LUCAS (1949) is de zoutaccijns veel te 
gemakkelijk weggegeven. ‘Onze verdragspartner wenst deze sinds 1871 afgeschafte 
belasting niet weer in te voeren. Van Nederlandse zijde heeft men zich te gemakkelij-
ker bereid kunnen verklaren, hier aan de verlangens van onze Belgische en Luxem-
burgse vrienden te voldoen, omdat ook onze onderhandelaars geen bewondering voor 
de betreffende accijns koesterden. (…) Uit de kringen van de zoutzieders werd mij 
verzekerd, dat de heer Minister de situatie gerust met iets schriller kleuren had kun-
nen schetsen, en zij wezen op België, waar de zoutzieders zich niet hebben kunnen 
handhaven, waar zij ten onder zijn gegaan bij de strijd, die buitenlandse producenten 
om de Belgische afzetmarkt voerden. Mijnheer de Voorzitter! Het is mogelijk, dat voor 
een goede functionnering van de Economische Unie wij zelfs de ondergang van een 
bepaalde industrie moeten accepteren.’983. De verantwoordelijke bewindslieden 
LIEFTINCK (Financiën), STIKKER (Buitenlandse Zaken), VAN DEN BRINK (Economische za-
ken), MANSHOLT (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en WIJERS (Justitie), zijn 
zich er van welbewust, dat het verdwijnen van de zoutaccijns de Nederlandse zout-
ziederijen voor moeilijkheden zal plaatsen. Er bestaat hier te lande – afgezien van het 
accijnsbedrag – een belangrijk prijsverschil tussen consumptiezout en industriezout 
(zout, gebezigd voor technische doeleinden), welke prijsverschil een onmisbare factor 
is voor het blijven voortbestaan van de oude zoutziederijen naast de Koninklijke Ne-
derlandse Zoutindustrie. De hogere prijs, die voor consumptiezout kan worden ge-
maakt, berust in het algemeen niet op een betere kwaliteit ten opzichte van het indu-
striezout, zodat het laatste in vele gevallen zeer wel als consumptiezout kan worden 
gebezigd. De Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie en de daarnaast nog in het bedrijf 
zijnde oude zoutziederijen hebben voor industriezout een lagere prijs vastgesteld dan 
voor consumptiezout. Dit tweeprijzenstelsel – dat vooral voor de kleinere zoutziede-
rijen van belang is omdat de hogere prijs, die voor consumptiezout kan worden ge-
maakt, in belangrijke mate bijdraagt tot de rendabiliteit van die bedrijven – kan 
slechts worden gehandhaafd, als maatregelen worden getroffen die voorkomen, dat 
het goedkopere industriezout als consumptiezout in de handel wordt gebracht. De 
voorwaarden, welke de belastingadministratie verbindt aan de vrijdom van accijns 
voor industriezout (denaturering, het bijhouden van registers e.d.), vormen tot dus-
verre een voldoende waarborg, dat het zogenaamde vrijdomszout (industriezout) niet 
als consumptiezout in de handel komt. Door de afschaffing van de accijns vervalt deze 
waarborg en zoutindustrie en -handel vrezen in verband daarmede het prijspeil van 

 
981.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2. Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 7. 
982.  Idem. 
983.  Handelingen II 1948-1949, 16 maart 1949, blz. 1340 rk. 
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het consumptiezout niet te zullen kunnen handhaven, aangezien het voor de zoutin-
dustrie moeilijk is zelf afdoende maatregelen te treffen, ten einde te verhinderen, dat 
goedkoop industriezout op de consumptiemarkt komt. Dit prijsverschil kan dan ook 
alleen kunstmatig worden gehandhaafd en men heeft daartoe gebruik gemaakt van de 
– in dit verband toevallige – omstandigheid, dat het industriezout, met het oog op de 
daarvoor bestaande vrijstelling van accijns, vanwege de belastingadministratie wordt 
gedenatureerd984. 

De ratio van dit kunstmatig onderscheid is het zieltogende bestaan van het zout-
ziederijbedrijfsleven. ‘Ten einde een bepaalde prijspolitiek van zoutziederijen, die een 
wat moeilijk economisch bestaan hadden, mogelijk te maken, is in Nederland steeds 
een zoutaccijns gehandhaafd, terwijl België en Luxemburg de accijns op een zo nood-
zakelijke levensbehoefte als zout reeds lang hebben afgeschaft’985. Als nu, met de af-
schaffing van de zoutaccijns, ook de denaturering komt te vervallen, zal het industrie-
zout voor consumptiedoeleinden kunnen worden gebezigd en zal de huidige grond-
slag aan de bestaande prijsregeling ontvallen. De bewindslieden zijn van oordeel, dat 
het niet aangaat om een verouderde accijns, die uit budgettair oogpunt van weinig 
belang is en welker afschaffing in het kader der accijnsunificatie in de BENELUX-landen 
gewenst is, te handhaven, omdat de in het belang van enkele zoutziederijen gevoerde 
prijzenpolitiek daarop steunt986. Minister LIEFTINCK meent ‘dat het particuliere belang 
in dergelijke gevallen zal moeten wijken voor het grotere algemene belang. Wij weten, 
dat in België tientallen jaren geleden de zoutaccijns is afgeschaft en dat het niet wel 
mogelijk zou zijn geweest handhaving van de zoutaccijns in de unificatie van accijn-
zen aanvaard te krijgen.’987. Door de afschaffing van de zoutaccijns wordt de belasting-
druk zodanig verminderd dat geen termen meer aanwezig zijn om ook de omzetbelas-
ting op zout te verlagen988. 

3.5.11 Suiker 

‘Als ik dus den landbouw voorop stel, dan wijk ik zeker niet zoo veel af van den regel 
die hier zoo dikwijls in deze Kamer wordt gevolgd. Landbouwbelangen voorop te schui-
ven, dat is men gewoon, wij hebben dit gezien bij de vorige Suikerwet en voor een paar 
dagen bij de drie ton voor de Parijsche tentoonstelling. (…) De schatkist kan het niet 
stellen zonder den suikeraccijns, de fabriek niet zonder bieten.’989 

 
G. ZIJLMA, 

lid van de Tweede Kamer, 21 december 1896  
 

 
984.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2, nr. 4, blz. 2 en nr. 5, blz. 4. 
985.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 5. 
986.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2, en nr. 4, blz. 2. 
987.  Handelingen II 1948-1949, 16 maart 1949, blz. 1345 lk. 
988.  Kamerstukken II 1951-1952, 2602, nr. 3, § 5, blz. 25. 
989.  Handelingen II 1896-1897, 21 december 1896, blz. 632 lk. 
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De accijns van suiker behoort niet tot de reeks van acht accijnzen van het systhe-
ma-GOGEL van 1805, hoewel alom beschouwd als zeer geschikt heffingsobject990. De 
suikeraccijns heeft een bewogen geschiedenis991. Door de ontwerpers van het tweede 
belastingstelsel beschouwd als een bijzonder geschikt belastingobject992, verschijnt 
suiker als heffingsobject in het derde belastingstelsel (1819-1822)993 en maakt vervol-
gens ook deel uit van het regime van de Stelselwet 1821, het vierde belastingstelsel994. 
De suiker blijft in 1815-1816 nog buiten het ontwerp voor het tweede belastingstelsel 
om de negotie niet te bemoeilijken. Die is immers sterk op door- en uitvoer gericht en 
de concurrentie op de wereldmarkt is groot995. De suikeraccijns was 45 jaar lang voor-
werp van voornemens tot unificatie van de accijnzen in BENELUX-verband (1948-1998) 
en is ter gelegenheid van de instelling van de interne markt en de daarmee gepaard 
gaande accijnsharmonisatie in EG-verband per 1 januari 1993 afgeschaft.  

Met de suikeraccijns wordt beoogd het consumptief verbruik van suiker te treffen. 
De suikeraccijns is primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen, niet 
zelden ter voldoening aan de nood van de schatkist996. Daarnaast fungeert de suikerac-
cijns vrijwel gedurende zijn hele bestaan in de 19e eeuw tot 1902 als steunmaatregel 
voor de suikerexport. Daartoe treft de suikeraccijns op bepaalde momenten in de 19e 
eeuw de productie van suiker (in plaats van het verbruik) ter realisering van een vast-
gestelde minimumopbrengst. Naast het karakter van indirecte verbruiksbelasting 
heeft de suikeraccijns dan ook in zoverre het karakter van een directe productiebelas-
ting. Met betrekking tot de decennialang plaatsvindende verkapte staatsteun aan de 
suikerindustrie via de suikeraccijns stelt HULST (1932) vast, ‘dat op dit terrein der 
accijnsheffing de wijsheid des wetgevers ernstig is te kort geschoten’997. Naast de bud-
gettaire functie zijn de rechtsgronden van de suikeraccijns in de 19e eeuw het gebruik 
als instrument voor de bescherming van de binnenlandse suikerbranche en in de 
20e eeuw het gebruik als instrument ter bescherming van de volksgezondheid. 

Aan suiker worden door de jaren heen al naargelang politieke doelen en andere af 
te werken agenda’s grote voor- en nadelen toegedicht. Sommigen menen dat suiker 
geen weeldeartikel meer is, en rekenen suiker als volksvoeding tot de eerste levens-

 
990.  Gogel (1820), blz. 261 en 394. Handelingen II 1833-1834, 19 december 1833, blz. 102 lk. Kamer-

stukken II 1850-1851, XCIII, nr. 3, blz. 573 rk. Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 34, blz. 6041. Ka-
merstukken II 1854-1855, LXXVIII, nr. 3, blz. 611 lk. Kamerstukken II 1854-1855, LXXVIII, nr. 10, 
blz. 817 rk. § 1. 

991.  W.M.G. Visser, De Europese harmonisatie van de suikeraccijns, Tribuut aan Europa, Jubileumbundel 
van de 50-jarige Federatie van Belastingadviseurs, Amersfoort 2004, blz. 467-487. 

992.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425 lk.  
993.  Wet van 21 mei 1819, Stb. 33. De accijns bedraagt ƒ 16,80 van iedere 100 Nederlandsche ponden 

geraffineerd en ƒ 10 voor dezelfde hoeveelheid ruwe suiker 
994.  Wet van 27 juli 1822, Stb. 21. Het tarief bedraagt ƒ 9 van iedere 100 Nederlandsche ponden ruwe 

suiker. 
995.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 6, blz. 568 rk. 
996.  Handelingen II 1833-1834, 19 december 1833, blz. 102 lk. Kamerstukken II 1832-1833, IX, nr. 5, 

blz. 483 lk. Handelingen II 1875-1876, 29 februari 1876, blz. 919. Kamerstukken II 1895-1896, 2, 
Wet op de Middelen, n°. 7, blz. 3 lk. 

997.  Hulst (1932), blz. 156. 
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behoeften998. Anderen menen ‘dat suiker een belangrijk voedingsmiddel is en dat de 
ervaring zou hebben geleerd, dat suiker van groote waarde is voor het herstel van ver-
bruikte spierkracht’999. Weer anderen schrijven aan suiker medicinale werking toe. 
Nog weer anderen wensen zich niet in de discussie te mengen: ‘In den strijd: voe-
dings- of genotmiddel, zal ik mij niet mengen, iedereen weet wat suiker is en hoe 
daarnaar verlangd wordt, terwijl nu de suiker in de gezinnen van de minder bedeelden 
eenvoudig een luxe-artikel is’1000. Omarming van de kwalificatie als volksvoedsel door 
de politieke besluitvormers opent de deur naar afschaffing van de suikeraccijns, maar 
zover komt het om die reden nimmer. Omtrent deze kwalificaties bestaat ‘in de we-
tenschappelijke kringen groot verschil van gevoelen’. Een onontbeerlijk voedingsmid-
del is suiker in ieder geval niet en is het ook nooit geweest, voor de wetgever in ieder 
geval geen reden om al dadelijk partij te kiezen ‘in den strijd der geleerden’, en even-
min is er reden om ‘de stelling dat suiker een belangrijk voedingsmiddel en van groote 
waarde voor verbruikte spierkracht is, als zóó goed bewezen te beschouwen, dat hij 
daarom, in weerwil van de eischen der schatkist en de verstoring, die daardoor in 
andere plannen der Regeering en in het bijzonder in het plan tot regeling der Gemeen-
te-financiën zou kunnen worden gebracht, tot verlaging van den suikeraccijns zou 
moeten besluiten’1001. 

Minister HARTE VAN TECKLENBURG (1902) is niet geïnteresseerd in de wetenschap of 
suiker nu wel of niet een noodzakelijk dagelijks voedingsmiddel is. Een onderzoek 
daarnaar acht hij geheel doelloos. Als andere middelen hem ter beschikking zouden 
staan, zou hij de suikeraccijns meteen verlagen ‘lang voordat de deskundigen het over 
de bedoelde quaestie zullen zijn eens geworden’1002. De bewindsman heeft behoefte 
aan ‘een elastisch middel van inkomst, dat in dezelfde mate stijgt, als de uitgaven van 
den Staat stijgen. En zulk een middel is zeker in den suikeraccijns gegeven’1003. Het 
tarief bedraagt anno 1903 ƒ 27 per 100 kilo, hetwelk een belastingdruk impliceert van 
250%1004, te verklaren uit de kwalificatie van suiker als genotmiddel, althans als een 
artikel, dat niet tot de noodzakelijke levensbehoeften behoort1005. Eerst na WO II ver-
andert de kwalificatie van suiker van genotmiddel in dagelijks gebruikt consumptie-
middel. Het Tweede-Kamerlid HOFSTRA (1945) is van mening, dat de accijnsdruk op 
suiker, als zijnde een welkome aanvulling op het voedselpakket, in ieder geval zou 
moeten worden verlaagd. Verlaging vindt sedertdien dan ook plaats. Het budgettaire 
belang verhindert HOFSTRA tijdens zijn ministerschap (1956-1958) echter om voorstel-
len te doen om de suikeraccijns af te schaffen. Daarbij mag niet worden vergeten dat 
de suikeraccijns in die jaren veel hoger is dan aan de vooravond van zijn afschaffing 

 
998.  Kamerstukken II 1875-1876, 148, nr. 3, blz. 1-2. 
999.  Kamerstukken II 1895-1896, 121, nr. 9, blz. 46 rk. 
1000.  Handelingen II 1902-1903, 2 juli 1903, blz. 1404-1418. Kamerstukken II 1906-1907, 99, nr. 11. 

Kamerstukken II 1908-1909, 138. Wet van 4 december 1909, Stb. 375. Kamerstukken II 1909-
1910, 10. Kamerstukken II 1936-1937, 2. VIIB, nr. 8, blz. 11, Bijlage A. 

1001.  Kamerstukken II 1895-1896, 121, nr. 9, blz. 46-47. 
1002.  Kamerstukken II 1902-1903, 122, nr. 6, blz. 15 rk. 
1003.  Handelingen II 1902-1903, 2 juli 1903, blz. 1418 lk. 
1004.  Handelingen II 1902-1903, 2 juli 1903, blz. 1404 lk. 
1005.  Kamerstukken II 1952-1953, 3037, nr. 3, blz. 4 lk. 
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per 1 januari 1993 en de opbrengst in verhouding met de totale belastingopbrengst 
rond 1950 veel belangrijker voor de schatkist is dan in 1992. Anno 1953 wordt suiker 
praktisch door iedereen als dagelijks consumptiemiddel gebruikt. Het kabinet is daar-
om van mening, met name omdat er een bijzondere aanleiding is om tot verlaging van 
consumptiebelastingen over te gaan, de nog altijd hoge suikeraccijns daarvoor als 
eerste in aanmerking te brengen. Bij het belastingplan 1953 wordt de suikeraccijns 
verlaagd als een van de compensatiemaatregelen ten behoeve van huurverhoging en 
welstandsverruiming, als onderdeel van een pakket werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen, aangekondigd door de minister-president zelve1006. De suikeraccijnzen in 
België en Luxemburg en andere Europese landen liggen belangrijk lager, terwijl in het 
kader van de BENELUX-accijnsunificatie al voorzien is in een verlaging tot ƒ 14 per 100 
kilogram1007. Deze matiging is nog niet in gang gezet in verband met de budgettaire en 
sociaal-politieke bezwaren, als gevolg van een verhoging van de accijns in België1008. 
Het kabinet verlaagt de suikeraccijns naar ƒ 19 per 100 kilogram. De maatregel is in de 
gegeven sociaal-economische omstandigheden noodzakelijk. De belangen van de 
glucose- en aardappelmeelindustrie die van de verlaging nadeel ondervindt door ver-
kleining van het prijsverschil tussen glucose en suiker, worden hieraan ondergeschikt 
gemaakt. Het wordt aan de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
overgelaten de sector tegemoet te komen1009. 

Aanvankelijk onbedoeld, maar daarna snel en zeer bewust is de suikeraccijns in de 
19e eeuw ingezet ter bescherming van de binnenlandse suikerproductie, in een zich-
zelf noodzakelijkerwijs steeds versterkende spiraal van steeds krachtiger toegepaste 
suikerindustriebeschermende maatregelen door een reeks Europese landen. ‘De beet-
wortelsuikerindustrie heeft zich in Nederland, gelijk elders, ontwikkeld onder krach-
tige bescherming der belastingwet’1010. De ratio van de suiker als heffingsobject is dan 
vooral de werkgelegenheid en de bedrijvigheid van één specifieke sector. Eenmaal 
toegegeven aan het systeem van suikerpremies en door het onvermogen om de sui-
kerwetgevingen adequaat met technologische ontwikkelingen van productiemetho-
den te laten meegroeien, is de geest snel uit de fles. De realiteit is dat veel buurlanden 
de eigen binnenlandse industrie beschermen en Nederland daarin noodgedwongen 
met zijn op export gerichte suikersector niet kan achterblijven1011. 

 
1006.  Kamerstukken II 1952-1953, 2955. Kamerstukken II 1960-1961, 6101, nr. 13, blz. 1 rk. 
1007.  Verdrag tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht, op 18 februari 1950 te ’s-Graven-

hage gesloten tussen Nederland, België en Luxemburg, goedgekeurd bij de Wet van 15 juni 1951, 
Stb. 215.  

1008.  Handelingen I 1952-1953, 18 februari 1953, blz. 291 lk. 
1009.  Kamerstukken II 1952-1953, 3037, nr. 3, blz. 4 rk. 
1010.  Kamerstukken II 1892-1893, 176 nr. 3, blz. 3 lk. 
1011.  Haarlemmer Courant 9 maart 1833. Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 6, blz. 572. Kamerstuk-

ken II 1834-1835, V A, nr. 9, Eerste Afdeeling, 30 oktober 1834, blz. 119 rk. Kamerstukken II 1834-
1835, V A, nr. 10, blz. 130. Handelingen II 1834-1835, 23 oktober 1834, blz. 9 lk. Kamerstukken II 
1832-1833, IX, nr. 5, blz. 484. Kamerstukken II 1833-1834, VII D, nr. 2, blz. 254. Kamerstukken II 
1835-1836, V, blz. 156-157. Wet van 23 december 1833, houdende eenen accijns op de Suiker, 
Stb. 71. 
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Lange tijd blijven de uitvoerpremies voor de raffinadeurs nagenoeg de gehele ac-
cijnsopbrengst verslinden1012. ‘De raffinadeur ontving dus steeds bij den uitvoer der 
geraffineerde suiker meer accijns terug dan hij bij den invoer der ruwe betaald had’1013. 
Minister VAN BOSSE (1850) spreekt van pure winst voor de sector. De binnenlandse 
markt wordt overspoeld met overtollige gedumpte suiker die daardoor danig over-
stuur raakt. Een wetsvoorstel van VAN BOSSE wordt door de Tweede Kamer goedge-
keurd. Het verzekert een verbeterde opbrengst van de accijns, terwijl de staatssteun 
moet worden afgebouwd. Maar dat gebeurt voorlopig nog niet, sterker nog, de staats-
steun zal zich intensiveren, vanwege de opkomst van de beetwortel1014. De Duitse 
chemicus MARGGRAF (1747) had ontdekt dat het sap van de beetwortel (voederbiet, 
mangelwortel) suiker bevat en dat uit beetwortelen commercieel suiker kan worden 
geproduceerd. De eerste beetwortelsuikerfabriek in dit nieuwe tijdperk wordt opge-
richt in 1858, te Zevenbergen1015. Enkele jaren eerder was al een nieuw accijnsregime 
ontworpen om naast de accijnsheffing van van buiten Nederland afkomstige suiker en 
grondstoffen voor suiker1016, ook die geproduceerd uit binnenlands vervaardigde 
grondstoffen te waarborgen1017, en waarbij de nieuwe industrie ook het voordeel van 
de accijnsvrije overponden ten deel moet vallen. De regeling is geheel nieuw. De wet-
gever was daarvoor te rade gegaan bij voorschriften die in de buurlanden al beston-
den, zoals die van het Duitse Tolverbond, Frankrijk en België, waar toen al een vrij 
groot aantal goed lopende beetwortelsuikerfabrieken bestond. Gekozen wordt voor 
een stelsel dat het meest lijkt op dat van België, dat met aanslagen werkt naar de hoe-
veelheid en de dichtheid van de uit de wortels verkregen sappen, waaruit de hoeveel-
heid suiker die deze bevatten wordt afgeleid. De suikeraccijns wordt vanaf dat mo-
ment geheven van twee categorieën suiker: binnenlandse en buitenlandse.  

Ondanks deze aanpassingen in het suikeraccijnsregime, blijven de te hoge draw-
backs voortbestaan en verslindt de steun gedurende een indrukwekkende reeks van 
jaren nagenoeg de gehele opbrengst van de suikeraccijns. De wetgever bedient zich in 

 
1012.  Vrijwel de hele accijnsopbrengst gaat op aan exportpremie. De opbrengst van de suikeraccijns 

bedraagt in 1832 slechts ƒ 15.000, terwijl die ruim ƒ 1,5 miljoen had moeten zijn. Op een totale 
begroting van ƒ 48,7 miljoen voorwaar geen marginaal bedrag. Kamerstukken II 1831-1832, XIV, 
nr. 6, blz. 572. Handelingen II 1834-1835, 23 oktober 1834, blz. 9 lk. Kamerstukken II 1835-1836, 
V, blz. 157 lk. Kamerstukken II 1835-1836, V, blz. 156 lk. Kamerstukken II 1835-1836, V, 
blz. 168 rk. Kamerstukken II 1836-1837, II A, blz. 74 rk. Kamerstukken II 1837-1838, IV B, blz. 84. 
Handelingen II 1838-1839, 14 december 1838, blz. 50 rk. Wet van 26 april 1852, Stb. 94. Wet van 
14 juli 1855, Stb. 104. Kamerstukken II 1850-1851, XCIII, nr. 3, blz. 573-574. 

1013.  Kamerstukken II 1850-1851, XCIII, nr. 3, blz. 574-575. 
1014.  W.M.G. Visser, De Europese harmonisatie van de suikeraccijns, Tribuut aan Europa, Jubileumbun-

del van de 50-jarige Federatie van Belastingadviseurs, Amersfoort 2004, blz. 474 e.v.. Brugmans 
(1976), blz. 47-48 en 209. Wet van 1 april 1846, regelende de heffing van den accijns op de buiten-
landsche suiker, Stb. 1846, 17. Artikel 6 van de Wet van 26 april 1852, Stb. 94. De heffing wordt 
geregeld bij Koninklijk Besluit van 31 augustus 1858, Stb. 66. Kamerstukken II 1865-1866, 144. 
Kamerstukken II 1858-1859, XV, nr. 3, blz. 502 lk. 

1015.  Brugmans (1976), blz. 47-48 en 209. 
1016.  Wet van 1 april 1846, regelende de heffing van den accijns op de buitenlandsche suiker, Stb. 17. 
1017.  Artikel 6 Wet van 26 april 1852, Stb. 94. De heffing wordt geregeld bij Koninklijk Besluit van 

31 augustus 1858, Stb. 66. 
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die achtereenvolgende jaren ook van kunstgrepen door ‘ten einde minstens een klein 
gedeelte van de belasting in de schatkist te doen vloeijen’, zich genoodzaakt te zien tot 
het opleggen van de verplichting aan de suikerproducenten om enkele procenten van 
de verschuldigde accijns in gereed geld aan te zuiveren in plaats van bijboeking in 
rekening courant, om enige tijd later over te gaan op het vaststellen van een mini-
mumopbrengst, waardoor de suikeraccijns het karakter krijgt van een directe bedrijfs-
belasting1018. De heffing van de suikeraccijns en de (hogere) restitutie van accijns bij 
uitvoer in de suikerproducerende landen groeit uit tot een fors internationaal pro-
bleem. Op 4 oktober 1864 wordt te Parijs een overeenkomst gesloten tussen België, 
Engeland, Frankrijk en Nederland die de heffing van de suikeraccijns moet harmonise-
ren om de staatssteun aan de eigen suikerindustrie te laten afnemen in het belang van 
een meer vrije markt voor suiker en suikerproducten. 

Uit de herzieningen van de suikeraccijnswetgeving die op grond van dit verdrag 
nodig zijn zou naar verwachting ‘zonder verhooging van de belasting tot hiertoe door 
den verbruiker betaald, voorloopig eene bate van anderhalf millioen gulden voor de 
schatkist voortvloeijen; eene bate die na de uitvoering van art. 3 van het verdrag nog 
veel aanzienlijker kan worden’1019, zo melden de bewindslieden van Financiën en van 
Buitenlandse zaken. Minister BETZ (1865) is bijzonder opgetogen over de totstandko-
ming van het suikeraccijnsverdrag. Vijftig jaar is er getobd met een wetgeving die 
niemand beviel en met grondslagen die niet wilden deugen, aldus BETZ: ‘De strekking 
is vooreerst om de bescherming in de vier Rijken te gelijker tijd te doen wegvallen en 
zekerheid te geven – want daarop komt het voornamelijk aan – dat geen van de vier 
Gouvernementen daarop terugkomen’. Eén gemeenschappelijke markt is alleen moge-
lijk met een verdrag: ‘Een tweede doel van deze conventie is, om op fiscaal gebied, 
met betrekking tot de suiker, de grenzen als het ware te doen wegvallen, die tusschen 
Engeland, Frankrijk, België en Nederland bestaan en dus van die vier Rijken te maken 
ééne markt’1020. 

Met de conventie eindigt het tijdperk van omvangrijke steun aan de suikerraffina-
derijen. Daarbij verbinden partijen zich tot de aanneming van het stelsel van belasting 
van de ruwe suiker naar de kleur, welke destijds ook door de handel als een goede 
kwaliteitsmaatstaf wordt beschouwd. Voorts wordt een daarmee verband houdende 
regeling aangenomen voor de afschrijving, te verlenen bij de uitvoer van geraffineerd. 
De ruwe suikers worden naar kleur in klassen verdeeld, het typenstelsel, en voor elke 
klasse wordt een afzonderlijke accijns per 100 kilogram bepaald, verschillend naar de 
hoeveelheid geraffineerd die volgens de verdragsbepalingen geacht kan worden daar-
uit verkregen te kunnen worden1021. De in de vier lidstaten geharmoniseerde regeling 
treedt per 1 augustus 1865 in werking1022. Al in 1866 brengt de accijns ƒ 3½ miljoen op. 

 
1018.  Kamerstukken II 1864-1865, LXXXIII, nr. 3, blz. 832-833. Handelingen II 1864-1865, 6 mei 1865, 

blz. 829 lk. Zie voor de vastgestelde opbrengstlimieten: Hulst (1932), blz. 157, noot 1. 
1019.  Kamerstukken II 1864-1865, LXXXIII, nr. 3, blz. 832 rk. 
1020.  Handelingen II 1864-1865, 6 mei 1865, blz. 830 lk. 
1021.  Bij uitvoer van geraffineerd kon dus de volle accijns van ƒ 27 per 100 kilogram worden afgeschre-

ven. 
1022.  Wet van 2 juni 1865, Stb. 63. 
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In 1869 wordt dat ƒ 4,8 miljoen en in latere jaren nog meer. Maar de kleur blijkt al snel 
een onbetrouwbare maatstaf van heffing1023. De beetwortelsuikerindustrie breidt zich 
overal uit, buiten alle verhouding tot de behoeften van de landen van productie, en 
ieders overproductie vindt afzet in Engeland, waar geen suiker geproduceerd wordt en 
dat zijn eigen suikeraccijns afschaft (1874). De suikers afkomstig uit de Britse en Ne-
derlandse koloniën waren al nagenoeg geheel van de Europese markten verdrongen.  

De conventie blijft tien jaar in werking1024. Daarna behoeft zij verlenging, maar loopt 
af zonder vervangen te worden als gevolg van de afwachtende houding die Nederland 
in de onderhandelingen tot verlenging van de conventie aannam in afwachting van de 
behandeling van de initiatiefwet-DE BRUYN KOPS tot afschaffing van de nationale sui-
keraccijns1025, gebeurtenissen die tezamen de Suikerquaestie zijn gaan heten. Neder-
land wacht met verder onderhandelen in afwachting van de behandeling van de initia-
tiefwet, welke uiteindelijk wordt verworpen1026. De bestaande suikerconventie loopt af 
zonder vervangen te worden.  

Engeland komt in de verleiding compensatoire rechten op suikers ingevoerd uit 
staatssteun verstrekkende landen te gaan heffen. Maar dat komt er uiteindelijk niet 
van. Zo’n maatregel is al te zeer in strijd met het algemeen gehuldigde beginsel van 
vrije handel en bovendien wil men ongaarne afstand doen van de niet geringe voorde-
len die het vastelandspremiestelsel voor Engeland meebrengt. Aan de ongehinderde 
invoer en de lage prijzen dankzij de staatssteun in de herkomstlanden is het te dan-
ken, dat de consumptie van suiker in Engeland groter is dan in enig land ter wereld en 
dat de biscuits-, jam- en andere industrieën van suikerhoudende waren tot grote bloei 
geraken.  

Minister VISSERING (1884) vervangt de onbetrouwbaar gebleken heffing naar de 
kleur door het stelsel van saccharimetrie, dat al enkele jaren in Frankrijk gangbaar 
is1027. Daarbij worden de ruwe suikers belast naar hun scheikundig bepaalde suikerge-
halte. De bedoeling van de wetgever is het gehele product van de raffinaderijen zo 
juist mogelijk met de volle accijns te treffen. De wetgever is in de veronderstelling dat 
de raffinadeurs geen accijnsvrije overponden meer zouden verkrijgen, maar deze 
blijven. Door de gebreken die kleven aan het stelsel van saccharimetrie, worden be-
langrijke overponden verkregen en blijft de schatkist daardoor ook onbedoeld aan-
zienlijke sommen derven. Het wil maar niet lukken het stelsel beheersbaar te ma-
ken1028. Door de overponden blijft de schatkist wijd openstaan voor de suikerprodu-
centen die daarin met meer voldoening kunnen graaien naarmate zij hun neringen 
verder uitbreiden en productie- en teeltmethoden verbeteren, ondanks de wettelijk 
bepaalde minimumaccijnsopbrengst1029. Een regeling met een onbeheersbaar open 
einde. Elk accijnsvrij overpond houdt een pond veraccijnsde suiker buiten de con-

 
1023.  Wet van 25 mei 1880, Stb. 93. Vrankrijker (1967), blz. 121. Wet van 25 mei 1880, Stb. 93. Wet van 

7 december 1880, Stb. 221. 
1024.  Stb. 1865, 62. 
1025.  Handelingen II 1875-1876, 29 februari 1876, blz. 919. 
1026.  Handelingen II 1875-1876, 7 april 1876, blz. 916, 1426-1427 en 1442. 
1027.  Wet van 20 juli 1884, Stb. 147. Vrankrijker (1967), blz. 127. 
1028.  In 1894 bedraagt de steun aan de sector nog ƒ 600.000. Hulst (1932), blz. 158. 
1029.  Kamerstukken II 1895-1896, 121, nr. 3, blz. 14. 
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sumptie. ‘Men verleende premiën tot ongelimiteerd bedrag, zonder het juiste bedrag 
te kennen’, zo constateert minister HARTE VAN TECKLENBURG, wanneer het einde van de 
absurde suikersystemen van tien Europese landen door de suikerconventie van 
19021030 in zicht komt1031. Maar eerst komt minister PIERSON (1897) nog met een 
krachtdadige vermindering van de bescherming welke niet opnieuw zou kunnen wor-
den ingehaald door technologische ontwikkelingen, in een wetsontwerp dat een billij-
ke, noodzakelijke, maar voor de belanghebbenden nogal pijnlijke maatregel in-
houdt1032. Geen wonder dan ook, dat zij slechts na hevige bestrijding in de Staten-
Generaal een meerderheid kan vinden, en die meerderheid kan slechts verkregen 
worden, doordat de regering berust in een amendement, waardoor de premies voor de 
beetwortelsuikerfabrieken ten slotte nog iets hoger zouden blijven dan oorspronkelijk 
was bedoeld. De suikerfabrikanten krijgen de vrije beschikking over de melasse, een 
bijproduct waaruit alcohol te winnen valt, een prille bron van geschil met de alcohol-
sector die alcohol immers alleen belast mag produceren. De Suikerwet 18971033 wordt 
door PIERSON gekarakteriseerd als de pacificatie van de suikeraccijns1034. Nog even gaat 
de discussie over de bevoordeling van de suikerindustrie verder. In 1900 wordt voor-
gesteld de suiker die verwerkt wordt in kalfroom, een nieuw soort veevoeder, dat voor 
33,6% uit suiker bestaat, van accijns vrij te stellen. Daartoe wordt besloten vanwege 
het gebruik in de bedrijfskolom én omdat zonder de vrijstelling het voeder niet meer 
wordt gemaakt ‘en zal dus uit dien hoofde evenmin accijns worden ontvangen’. De 
veehouderij en de nijverheid kunnen zonder nadeel voor de schatkist worden bediend. 
Het voorstel lokt de bittere opmerking uit, ‘dat de Regeering vrijgeviger is tegenover 
de kalveren dan tegenover de menschen’, want vele malen is aangedrongen op verla-
ging of afschaffing van de suikeraccijns. De suikeraccijns is echter ‘een hoofdbestand-
deel der Middelen geworden’1035. 

De suikerstelsels in de Europese landen zijn tezamen zo verziekt dat de bescher-
ming geen voordeel meer brengt. De steun heeft tot grote overproductie geleid en als 
een gevolg daarvan daalt de suikerprijs tot beneden de productieprijs. Op het vaste 
land wordt met verlies geproduceerd. Deze bezorgt dusdoende aan Engeland goedko-
pe suiker, die van dat voordeel steeds minder gediend is vanwege de verdrongen sui-
ker uit zijn koloniën en de positie van zijn binnenlandse raffinaderijen. Alle partijen 

 
1030.  Handelingen II 1902-1903, 2 december 1902, blz. 306 rk. 
1031.  Handelingen II 1893-1894, 6 oktober 1893, blz. 158 lk. Handelingen II 1893-1894, 16 december 

1893, blz. 569 rk. Kamerstukken II 1892-1893, 176, nr. 3, blz. 3-4. Kamerstukken II 1895-1896, 
121, nr. 3, blz. 14-16. Kamerstukken II 1932-1933, Bijlage A. Wet van 15 april 1891, Stb. 89. Wet 
van 11 januari 1894, Stb. 6. 

1032.  Handelingen II 1896-1897, 21 december 1896, blz. 632-634. Handelingen II 1896-1897, 
27 november 1896, blz. 293 lk. Wet van 29 januari 1897, Stb. 63. 

1033.  In de Tweede Kamer op 23 december 1896 aangenomen met 56 tegen 29 stemmen en op 
28 januari 1897 in de Eerste Kamer met 25 tegen 16 stemmen. Wet van 29 januari 1897, Stb. 63. 

1034.  Handelingen II 1897-1898, 17 december 1897, blz. 560 rk. Kamerstukken II 1900-1901, 226, nr. 1 
blz. 1. 

1035.  Kamerstukken II 1900-1901, 132, nr. 3, blz. 1, nr. 4, blz. 3, en nr. 5, blz. 5. Kamerstukken II 1900-
1901, 132, nr. 4, blz. 3. Kamerstukken II 1900-1901, 132, nr. 5, blz. 5. Handelingen II 1900-1901, 
14 december 1900, blz. 723 rk. 
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zijn met de actuele toestand ontevreden en willen verbetering. De toestand is on-
houdbaar geworden. Op 5 maart 1902 wordt te Brussel de tweede suikerconventie 
gesloten, die volgens de betrokken bewindslieden mag worden beschouwd ‘als een 
der gewichtigste gebeurtenissen op oeconomisch en fiscaal gebied’1036. De conferentie 
sluit met de ondertekening van de conventie door negen landen1037, door minister 
HARTE VAN TECKLENBURG aangeduid als ‘Het ware middel om aan dezen zonderlingen en 
alleszins verkeerden toestand voor goed een einde te maken’1038. 

Vanaf dat moment lijdt de suikeraccijns een teruggetrokken bestaan. De schade-
lijkheid van suiker en suikerhoudende producten voor de volksgezondheid wordt in 
toenemende mate onder ogen gezien. Het volksgezondheidsargument genereert een 
opwaartse druk op het tarief van de suikeraccijns1039. Aan de suikeraccijns ligt de 
volksgezondheidsratio van een gaaf gebit ten grondslag1040. Niettemin wordt de sui-
keraccijns in 1969 met de BENELUX-accijnsunificatie voor ogen gebruikt voor lastenver-
lichting. Onder protest van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de 
Tandheelkunde, de Voedingsraad en de Gezondheidsraad1041 tuimelt het tarief fors 
omlaag van ƒ 19 naar ƒ 4,50 per 100 kilogram netto gewicht1042. De kosten van levens-
onderhoud dalen met ongeveer 0,2 punt1043. De Tweede Kamer heeft geen begrip voor 
de maatregel vanuit het gezichtspunt van de volksgezondheid. Suiker is immers een 
product in opspraak in verband met tandcariës, zwaarlijvigheid en hart- en vaat-
ziekten1044. Het tarief wordt per 1 januari 1973 in het kader van de BENELUX-accijns-
unificatie voor alle soorten suiker verlaagd van ƒ 4,50 naar ƒ 4,34 per 100 kilogram1045. 
In 1982 wordt het tarief weer verdubbeld met als ratio dat de reële accijnsdruk ver 
achterop is geraakt. De verhoging is volgens de bewindslieden in overeenstemming 

 
1036.  Kamerstukken II 1901-1902, 221, nr. 3, blz. 5-6. 
1037.  België, Duitschland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk-Hongarije, 

Spanje, en Zweden. Vóór de ondertekening had Roemenië zich teruggetrokken. 
1038.  Handelingen II 1902-1903, 2 december 1902, blz. 306 rk. Handelingen II 1902-1903, 2 december 

1902, blz. 306 rk. Handelingen II 1902-1903, 3 juli 1903, blz. 1423-1424. Kamerstukken II 1901-
1902, 221, nr. 3, blz. 7-9. Kamerstukken II 1902-1903, 122, nr. 3, blz. 4. Wet van 24 juli 1903, hou-
dende nadere bepalingen betreffende den accijns op suiker, Stb. 248. 

1039.  Kamerstukken II 1960-1961, 6100 Financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 4-5. Kamerstukken II 
1963-1964, 7400 Algemene financiële beschouwingen, nr. 3, blz. 8 rk. Kamerstukken II 1963-1964, 
7400 Algemene financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 21-22. Handelingen II 1981-1982, 
8 december 1981, blz. 885 rk. 

1040.  Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 885 rk. 
1041.  Kamerstukken II 1972-1973, 12 436, nr. 7, blz. 1. 
1042.  Wet van 2 juli 1969, Stb. 291. 
1043.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 180, nr. 3, blz. 1 lk. 
1044.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 005, nr. 9. Kamerstukken II 1968-1969, 10 180, nr. 3, blz. 1. Ka-

merstukken II 1968-1969, 10 180, nr. 4. Kamerstukken II 1968-1969, 10 180, nr. 5. Kamerstuk-
ken II 1968-1969, 10 181, nrs. 1 en 2. Handelingen II 1968-1969, 26 juni 1969, blz. 3537 rk. en 
3553 lk. Kamerstukken II 1970-1971, 10 902, nr. 4. Kamerstukken II 1970-1971, 10 902, nr. 5. 
Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1088 rk. Kamerstukken II 1972-1973, 12 436, 
nr. 5, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1972-1973, 12 436, nr. 6, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1972-1973, 12 
436, nr. 7, blz. 1. Wet van 2 juli 1969, Stb. 291. 

1045.  Handelingen II 1971-1972, 17 november 1971, blz. 1132 lk. 
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met de BENELUX-accijnsunificatie1046. Ter gelegenheid van deze verhoging wordt de 
grondslag van de suikeraccijns verbreed met isoglucose en de daarmee vervaardigde 
producten, vooral frisdranken1047. 

Het einde van de suikeraccijns nadert. Hoewel de suikeraccijns in de harmonisatie-
voorstellen van de EC niet voorkomt, wordt hij in 1989 nog gehandhaafd in de voor-
stellen die uiteindelijk leiden tot de Wa, een technische aanpassing van de bestaande 
accijnswetgeving, ondanks dat de heffing bij handhaving stellig zal leiden tot binnen-
grensformaliteiten1048, er plausibele argumenten zijn voor de afschaffing, welke argu-
menten de bewindsman zelfs uitdrukkelijk erkent, en diverse Tweede-Kamerfracties 
stevig aandringen op afschaffing1049. Staatssecretaris VAN AMELSVOORT verklapt dat hij 
zich in zijn eerste ambtsperiode (1980-1981) al voorgenomen had de suikeraccijns af 
te schaffen1050, maar meent er anno 1989 niet aan te kunnen beginnen met het argu-
ment dat er niet al te zeer vooruit kan worden gelopen op de ontwikkelingen in 
EG-verband, in de eerste plaats ingegeven door de budgettaire derving van ƒ 55 mil-
joen (1992) die daarvan dan het gevolg is1051. Het voorstel voor de nieuwe Wa staat 
immers los van de plannen tot verwezenlijking van de interne markt. Wel worden de 
werkzaamheden in BENELUX-verband met betrekking tot de unificatie van de accijnzen 
opgeschort in afwachting van de ontwikkelingen in EG-verband1052. 

De ontwikkelingen met het oog op de interne markt geven nog geen aanleiding om 
voor de suikeraccijns andere wezenlijke wijzigingen voor te stellen dan die welke 
rechtstreeks verband houden met de nieuwe systematiek van het voorstel voor de Wa. 
Uiteindelijk behouden de lidstaten per 1 januari 1993 het recht om belastingen te 
behouden of in te voeren die worden geheven op goederen, andere dan alcoholhou-
dende producten, tabaksproducten en minerale oliën1053. Voorwaarde is dat deze 
belastingen in het intracommunautaire verkeer geen aanleiding geven tot heffing van 
belasting bij binnenkomst van het nationale grondgebied, tot teruggaaf van belasting 
bij het verlaten van het nationale grondgebied of tot grenscontroles1054. Het is dus 
mogelijk om de accijnzen van suiker en van alcoholvrije dranken te behouden, aldus 
de bewindsman, die aangeeft te laten bekijken of aan die voorwaarden voldaan kan 
worden1055. 

 
1046.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 190, nr. 5, blz. 1-2. Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, 

blz. 886 lk. 
1047.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 190, nr. 3, blz. 3-5. Kamerstukken II 1981-1982, 17 190, nr. 5, 

blz. 2. Kamerstukken II 1981-1982, 17 296, nr. 6, blz. 1. Handelingen II 1981-1982, 9 december 
1981, blz. 963 rk. 

1048.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 6-7. 
1049.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 18. 
1050.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3103 mk. 
1051.  De druk van de suikeraccijns bedraagt in 1990 3,9% van de gemiddelde prijs van de meest ge-

vraagde soort. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 49. 
1052.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 6-7. 
1053.  Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 7. 
1054.  Artikel 3 lid 3 Accijnsrichtlijn. De frisdrankenaccijns is volgens de Hoge Raad geheel in overeen-

stemming met de bepalingen van de Accijnsrichtlijn, HR 28 maart 2001, nr. 35.357, 
BNB 2001/241c. 

1055.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3098 lk. 
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Het onderzoek wijst uit dat de handhaafbaarheid van de accijns van suiker en sui-
kerhoudende producten onvoldoende is. Met betrekking tot het betrekken van suiker 
en suikerhoudende producten uit andere lidstaten doet zich het probleem voor dat de 
maatstaf van heffing van suikerhoudende producten – het suikergehalte – voor andere 
dan daarin gespecialiseerde bedrijven niet eenvoudig is vast te stellen. Voorts is het 
assortiment producten groot. Het gaat hierbij om onder meer conserven zoals jam, 
siropen, likeuren, suikerwerk, bakkerijproducten en chocoladeproducten. Bij iedere 
aflevering van suikerhoudende producten vanuit een andere lidstaat in Nederland zou 
de afnemer zelfstandig aangifte moeten doen van niet alleen de hoeveelheid en de 
soort goederen, zoals bij alcoholvrije dranken, maar ook van het suikergehalte dat van 
product tot product zeer varieert en in een laboratorium moet worden vastgesteld. 
Bedacht moet worden dat het aantal potentiële afnemers groot is. Behalve de levens-
middelengroot- en detailhandel behoren daartoe ook de banketbakkers- en chocolate-
riedetailhandel. Bovendien is het accijnsbelang ook bij commerciële zendingen veelal 
relatief gering. De bewindsman komt tot de slotsom ‘dat het de voorkeur verdient de 
accijnsheffing van suiker- en suikerhoudende produkten na 1 januari 1993 niet voort 
te zetten.’1056. Het uitsluitend voortzetten van de accijns van suiker als zodanig acht de 
bewindsman niet gewenst, aangezien in dat geval een vrijstellingsregeling zou moeten 
worden opgenomen voor het gebruik van suiker in suikerhoudende producten, het-
geen tot een aanzienlijk aantal vrijstellingsvergunningen zou leiden – met de daaraan 
verbonden kosten – niet alleen voor de industriële producenten van suikerhoudende 
producten, maar ook voor ambachtelijke bedrijven zoals banketbakkerijen.  

Ten slotte speelt bij de afschaffing een rol, dat een aantal soorten alcoholvrije dran-
ken ook als suikerhoudende producten wordt belast, zodat een verhoging van het 
tarief voor deze dranken met een bedrag dat correspondeert met de druk van de sui-
keraccijns voor deze dranken ten dele een alternatieve dekking geeft. Door de uitbrei-
ding van de wel te prolongeren frisdrankenaccijns is voor het resterende te derven 
bedrag een alternatieve dekking gevonden1057. Aldus eindigt de suikeraccijns, twee-
voudig koploper op het gebied van 19e eeuwse Europese samenwerking, per 1 januari 
1993 in de 20e eeuwse Europese eenwording1058. 

3.5.12 Dagbladen 

‘De dagbladpers schreef ijverig over het zegelrecht op gedrukte stukken en op adverten-
ties in nieuwspapieren.’1059 

 
DR. A.C.J. DE VRANKRIJKER, 

Belastingen in Nederland 1848-1893, Haarlem 1967 

 
1056.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 3. 
1057.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 3-4. 
1058.  Het vervallen van suikeraccijns heeft per kilo gewone suiker een effect van circa 9 cent. Het effect 

bij limonades is circa 0,08 cent per liter en bij siropen circa 5 cent per liter. Kamerstukken II 1992-
1993, 22 843, nr. 5, blz. 8-9. 

1059.  Vrankrijker (1967), blz. 91. 
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De dagbladaccijns (1812-1869), een sequeel van het zegelrecht, heeft geen ander doel 
gediend dan bij te dragen aan de algemene middelen. De dagbladaccijns is de gaande-
weg in het spraakgebruik ontstane aanduiding voor het dagblad- en advertentiezegel, 
ofwel dagbladzegel dat, evenals het poliszegel en het beurszegel, zijn retributieve 
karakter in de tijd heeft verloren1060. Tijdens de inlijving bij Frankrijk hier te lande 
geïntroduceerd (1812), is de dagbladaccijns primair gericht op het verkrijgen van 
algemene middelen door ‘Alle dagbladen, couranten, nieuwspapieren, nieuwstijdin-
gen, periodieke werken of tijdschriften, catalogussen of notitie van boeken, kunst-
voorwerpen, meubelen en andere goederen, prijscouranten, prospectussen, aankondi-
gingen en berigten uitgegeven, ter lezing gelegd, aangeplakt, rondgevent of verspreid 
of op eenige andere wijs in omloop gebracht wordende, van welken aard, inhoud of 
bestemming ook, zelfs in den vorm van brieven of circulaires; en wijders alle adressen 
van woning en woonplaats’ te treffen ter zake van het bedrukken van (van oorsprong 
van overheidswege gezegeld) papier, kortom van drukwerk zoals kranten en tijd-
schriften1061. De druk van de dagbladaccijns kan oplopen tot 55% van de krantenomzet. 
Kranten zijn alleen bereikbaar voor wie er veel geld voor kan betalen. Een soms ook 
bedoeld neveneffect is dat het lezen van kranten en tijdschriften slechts voor een 
kleine groep bereikbaar is. In Engeland, waar ook soortgelijke belastingen van kracht 
zijn, wordt gesproken van ‘taxes on knowledge’1062. De vrijheid van drukpers en de 
openbaarheid en verspreiding van politieke informatie is aldus beperkt. Afschaffing 
van het dagbladzegel wordt daarom als zeer noodzakelijk gezien en per 1 juli 1869 
door minister VAN BOSSE, gesteund en gedwongen door de gevoerde actie van het te 
Rotterdam opgerichte Anti-Dagbladzegel-Verbond, gerealiseerd1063, gefinancierd door 
verhoging van de gedistilleerdaccijns. De media zijn bevrijd van een zware molen-
steen waardoor, aldus VAN BOSSE, ‘niet meer zal kunnen gezegd worden, dat Nederland 
in vergelijking bij andere landen op dit gebied achterlijk blijft.’1064. Als gevolg van deze 
maatregel worden de kranten goedkoper en hun aantallen en oplagen beduidend 
omvangrijker1065. Eerst vanaf 1 januari 1980 worden kranten weer belast; dan met het 
verlaagde BTW-tarief1066. 

Het zegelrecht is in de vroege ‘20-er jaren van de 17e eeuw bedacht door de Hollan-
der JOHANNES VAN DEN BROECKE, commies-generaal van de Financiën van Holland. Het 
zegelrecht op te zegelen oorkonden en akten wordt lange tijd gezien als een gemakke-
lijk en praktisch uitvoerbaar belastinginstrument om middelen in de schatkist te 

 
1060.  Van der Poel (1966), blz. 85. Gogel (1820), blz. 129-130. Kamerstukken II 1850-1851, blz. 37622 lk. 

Artikel 3 Zegelwet, Wet van 3 oktober 1843, Stb. 1843, 47. Kamerstukken II 1868-1869, 56, nr. 3, 
blz. 211 lk. 

1061.  Artikel 3 Zegelwet, Wet van 3 oktober 1843, Stb. 1843, 47. 
1062.  Hulst (1932), blz. 149: ‘een belasting op het ver(ge)bruik van geestelijk voedsel’. 
1063.  Kamerstukken II 1868-1869, 56, nr. 3, blz. 210. 
1064.  Wet van 9 april 1869, Stb. 62. Kamerstukken II 1868-1869, 56, nr. 3, blz. 211. 
1065.  Handelingen II 1868-1869, 13 maart 1869, blz. 1118. Handelingen I 1868-1869, 7 april 1869, 

blz. 243. Wet van 9 april 1869, Stb. 60. 
1066.  Artikel 46 Wet OB 1968. Wet van 28 december 1978, Stb. 677. Kamerstukken II 1977-1978 en 

1978-1979, 14 887. V-N 1978/1383 en V-N 1978/1949. 
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brengen1067. VAN DEN BROECKE heeft vooral op het oog het belasten van alle typen trans-
acties, zoals wisselbrieven en andere handelswaardepapieren en onderhandse huur-
contracten. In het licht van het ontbreken van inkomstenbelastingen toont het mo-
ment van de transactie bijzondere tijdelijke draagkracht die de overheid door de ze-
gelbelasting beoogt te treffen. Het concept is geëxporteerd naar tal van landen. Later 
omvat de ratio van het zegelrecht naast het vergaren van middelen ook het bevorde-
ren van rechtszekerheid. Het zegelrecht heeft tot doel ‘ingeworteld misbruik uit te 
roeijen, vroegere misrekeningen ten nadeele der schatkist voor te komen, en de uit-
voering der wet te verzekeren’. De zegelwet ‘berust op de stellingen: dat hij, die eenen 
ongezegelden wissel accepteert of overdraagt, de overtreding der wet bevordert en 
dus daaraan medepligtig is; dat, even als in de zegel-ordonnatien van vele andere 
Staten bepaald is, het zegel tot het wezen eens wissels behoort, in zooverre namelijk, 
als hij, zonder hetzelve, niet voor eenen geregelden omloop vatbaar is, de houder 
geene vordering heeft dan tegen den trekker, of tegen den betrokkene, indien de 
laatstgemelde den ongezegelden wissel heeft geaccepteerd en de trekker bewijst dat 
het noodige fonds voorhanden was’1068. Zegels op akten waarbij partijen elkaar geld-
sommen en andere prestaties verschuldigd worden, gelden als bewijs van nakoming 
van de overeengekomen verplichtingen of van authenticiteit van een schriftelijk do-
cument. Vanaf de 17e eeuw verkoopt de overheid officieel met zegel bedrukt papier. 
Vanwege de te onderkennen aanwezige individuele tegenprestatie, het bieden van de 
rechtszekerheid, het garanderen van authenticiteit, is het zegelrecht geen belasting en 
dus geen accijns, doch een retributie. 

3.5.13 Beurstransacties 

‘Dit vraagstuk is niet langer actueel, daar er inmiddels tussen het ministerie van Finan-
ciën en de beleggingswereld overeenstemming is bereikt over de afschaffing per 1 juli 
1990 van provisies aan beleggers bij de uitgifte van staatsleningen.’1069 

 
MR. F.H.G. DE GRAVE, 

lid van de Tweede Kamer, 1 februari 1990 
 

De eerste specifieke rechtsgrond van de beursbelasting is financiële diensten in het 
rechtsverkeer te doen bijdragen aan de algemene middelen, waarbij dubbele belas-
tingheffing wordt vermeden1070. Deze financiële diensten zijn buiten de heffing van de 
omzetbelasting gebleven1071. Het gaat volgens de bewindslieden om belangrijke vor-

 
1067.  Van der Poel (1966), blz. 85. 
1068.  Kamerstukken II 1850-1851, LVII, nr. 19, blz. 37622 lk. 
1069.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 342 A. 
1070.  Het complex van indirecte belastingen van de Registratiewet 1917 en de Zegelwet 1917. Kamer-

stukken II 1969-1970, 10 560, nr. 3, blz. 10-13 en 24 lk. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 6, 
blz. 1 rk. en 10 lk. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 7-8, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1989-
1990, 21 342, nr. 3, blz. 1. Wet van 21 juni 1990, Stb. 334. 

1071.  Artikel 11 lid 1 onderdeel k Wet OB 1968. 
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men van het financiële verkeer1072. De tweede specifieke rechtsgrond is de historische. 
De voorganger van de beursbelasting, het beurszegel1073, bestaat al zeer lange tijd en 
zijn in het economisch verkeer verweven. De derde specifieke rechtsgrond is de hand-
having van soortgelijke belastingen in de buurlanden. 

De beursbelasting is per 1 juli 1990 afgeschaft ten behoeve van het herstel van Am-
sterdam als financieel centrum. 

3.6 Samenvatting en conclusies  

Tweehonderd jaar parlementaire geschiedenis laat de navolgende rechtsgronden van 
accijnzen zien: 
 

Algemene rechtsgronden die voor alle accijnzen gelden 

1. Bijdragen aan de algemene middelen, de budgettaire ratio 
2. Correctieve draagkrachtheffing 
3. Gewenning, onmerkbaarheid, minste pijn, maximale realisatie  
4. Instrument waarmee in tijden van nood tot het uiterste in belastingheffing 

kan worden gegaan om de uitgaven voor het behoud van de staat te dekken 
5. Lage perceptiekosten 
6. Objectieve, zakelijke, neutrale, generieke belastingheffing 
7. Rechtvaardige verdeling van de belastingdruk, bijdrage van een ieder, ook 

van de niet-ingezetene, hoe gering ook, aan de samenleving 
8. Solide, stabiele belastingbron 
9. Toepassing en omvang tarieven in de buurlanden 
10. Vermijdbare belastingheffing, vrijwillige betaling, dus niet drukkend 

 
Deze rechtsgronden zijn algemene rechtsgronden, dat wil zeggen rechtsgronden die 
voor accijnzen in het algemeen gelden. Zij zijn afgeleid van de ratio’s waarmee de 
accijnzen gedurende de afgelopen 200 jaar door Regering en Staten-Generaal zijn 
gemotiveerd. 

De specifieke rechtsgronden, dat wil zeggen de rechtsgronden die typisch aan de 
accijnzen afzonderlijk zijn verbonden, zijn de navolgende: 

 
Specifieke rechtsgronden Specifiek fundament onder het 

bestaan, voortbestaan dan wel 
het tarief van: 

1. BENELUX-accijnsunificatie  accijns van het gemaal 
accijns van het geslacht 
accijnzen van minerale oliën 
benzineaccijns 
bieraccijns 

 
1072.  Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 3, blz. 10-13. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 6, 

blz. 1 en 10. 
1073.  Artikel 75 tot en met artikel 81 Zegelwet 1917. 
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Specifieke rechtsgronden Specifiek fundament onder het 
bestaan, voortbestaan dan wel 
het tarief van: 

brandstoffenbelasting 
gedistilleerdaccijns 
frisdrankenaccijns 
suikeraccijns 
tabaksaccijns 
wijnaccijns 
zoutaccijns 
 
(op basis van deze rechtsgrond 
zijn de accijns van het geslacht, 
de accijns van sigarettenpapier en 
de zoutaccijns afgeschaft) 

2. Ecologische politiek, ecologisch instru-
mentalisme, duurzame ontwikkeling: 
bestedingensturende werking, ontmoe-
diging van mobiliteit, drankgebruik, 
roken, energiezuinigheid, reallocatie van 
verpakkingen, waterbesparing 

alcoholaccijnzen 
BPM 
energiebelasting 
tabaksaccijnzen 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen 

2. Economische politiek: vergroening van 
de belastinggrondslag door verschuiving 
lasten van arbeid en ondernemen naar 
energie en milieu in het belang van 
werkgelegenheid en bedrijvigheid 

BPM 
energiebelasting 
tabaksaccijns 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen 

3. EG-accijnsharmonisatie accijnzen van alcoholhoudende 
dranken 
assurantiebelasting 
bieraccijns 
BPM 
energiebelasting 
frisdrankenaccijns 
gedistilleerdaccijns 
tabaksaccijns 
wijnaccijns 
(op basis van deze rechtsgrond is 
de suikeraccijns afgeschaft) 

4. Energiepolitiek: ontmoediging vermijd-
baar energieverbruik, energiebesparing 

BPM 
energiebelasting 
uraniumbelasting 
vliegbelasting 
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Specifieke rechtsgronden Specifiek fundament onder het 
bestaan, voortbestaan dan wel 
het tarief van: 

5. Fiscale politiek: vermijding ongewenste 
verdelingseffecten elders 

assurantiebelasting 
energiebelasting 
tabaksaccijns 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen  

6. Fiscale politiek: afroming economische 
groei, besparingen, bezitsvorming 

benzineaccijns 

7. Fiscale politiek: beperking lastendruk 
bedrijfsleven 

BPM 
dieselaccijns 

8. Fiscale politiek: crisisbelasting accijns van het gemaal 
benzineaccijns 
bieraccijns 
oude onderdelen van de energie-
belasting (steenkolen, turf) 
zeepaccijns  

9. Fiscale politiek: evenredigheid tussen de 
kosten die bepaald gedrag oproept en op 
wie die kosten worden afgewenteld 
(compensatiebeginsel, profijtbeginsel) 

energiebelasting 
frisdrankenaccijns 
gedistilleerdaccijns 
tabaksaccijns 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen  

10. Fiscale politiek: financiële diensten in de 
belastingheffing betrekken 

assurantiebelasting 
beursbelasting 

11. Fiscale politiek: financier van bijzondere 
beleidsdoelen en afschaffing andere 
accijnzen 

benzineaccijns 
frisdrankenaccijns 
gedistilleerdaccijns 

12. Fiscale politiek: steunfunctie tegen 
fraude 

de azijnaccijns 

13. Fiscale politiek: streven naar een meer 
robuust belastingstelsel 

energiebelasting 
wateraccijnzen  

14. Fiscale politiek: vermijding ongewenste 
verdelingseffecten elders 

assurantiebelasting 
beursbelasting 
energiebelasting 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen 

15. Fiscale politiek: weeldebelasting benzineaccijns 
BPM 
wijnaccijns 



3.6 Hoofdstuk 3 / Rechtsgronden 

288 

Specifieke rechtsgronden Specifiek fundament onder het 
bestaan, voortbestaan dan wel 
het tarief van: 

16. Historisch: oude en bewezen belasting-
grondslag en heffingstechniek 

accijnzen van alcoholhoudende 
dranken 
assurantiebelasting 
beursbelasting 
bieraccijns 
BPM 
energiebelasting 
tabaksaccijnzen 
wijnaccijns 

17. Instrument loon- prijs-, monetaire en 
energiepolitiek, demping deflatie en 
inflatie 

benzineaccijns 
suikeraccijns 
tabaksaccijns 

18. Instrument om externe kosten (maat-
schappelijke kosten) te internaliseren in 
prijzen van goederen en diensten 

energiebelasting 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen 

19. Leefmilieu: spaarzaamheid met schaars 
grondwater en zoet water; bescherming 
bodem (voorkoming verdroging), natuur 
en landschap 

wateraccijnzen 

20. Leefmilieu: energiezuinigheid, stimule-
ring ongelode, zwavelarme en zwavel-
vrije brandstoffen 

energiebelasting 

21. Leefmilieu: vermijding vorming chloor-
fluorkoolwaterstoffen 

alcoholaccijnzen 

22. Openbare orde: bescherming openbare 
zedelijkheid 

accijns van speelkaarten 
gedistilleerdaccijns 

23. Pariteit onder bepaalde grondslagen alcoholaccijnzen 
bieraccijns 
BPM 
energiebelasting 

24. Reallocatie naar minder schadelijke 
varianten (stimulering gebruik openbaar 
vervoer, minder belastende vervoersva-
rianten en verpakkingssoorten) 

energiebelasting 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 

25. Toepassing buurlanden energiebelasting 
tabaksaccijns 
verpakkingenbelasting 
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Specifieke rechtsgronden Specifiek fundament onder het 
bestaan, voortbestaan dan wel 
het tarief van: 

26. Thuismarktbescherming: bescherming 
binnenlandse productie 

oude accijnzen: 
azijnaccijns 
bieraccijns 
gedistilleerdaccijns 
accijns van sigarettenpapier 
suikeraccijns 
tabaksaccijns 
wijnaccijns 
zeepaccijns 
zoutaccijns 

27. Vervoerspolitiek: beperking mobiliteit, 
geluidshinder, luchtvervuiling, groei 
autopark, groei wegverkeer, groei vlieg-
verkeer, verkeersonveiligheid, wegver-
keercongestie, bevordering schone 
auto’s en motoren, bevordering zuinig 
en selectief rijden 

BPM 
energiebelasting 
vliegbelasting 

28. Vervoerspolitiek: variabilisatie autokos-
ten 

BPM 
energiebelasting 

29. Volksgezondheidspolitiek: ontmoedi-
ging drinken, roken, tandcariës, zwaar-
lijvigheid, en gezonde leefomgeving 

alcoholaccijnzen 
BPM 
energiebelasting 
suikeraccijns 
tabaksaccijns 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen 
wijnaccijns 

30. Volksgezondheidspolitiek: gebruik als 
geneesmiddel 

wijnaccijns 

 
De rechtsgronden zijn niet alleen gerelateerd aan het bestaan van een accijns, maar 
ook aan het voortbestaan, aan tariefsverhogingen, aan het uitblijven van een tariefs-
verhoging, aan de indexering van tarieven, aan een tariefsverlaging dan wel aan de af-
schaffing van een accijns. Daar waar de alcoholaccijnzen worden genoemd, worden 
daarmee alle accijnzen van alcoholhoudende dranken bedoeld, zoals de bieraccijns, de 
gedistilleerdaccijns en de wijnaccijns. Onder de energiebelasting worden de accijnzen 
van minerale oliën begrepen en met name ook de benzineaccijns. De wateraccijnzen is 
de verzamelnaam voor de belasting op leidingwater en de grondwaterbelasting. Tot de 
verzamelnaam brandstoffenaccijnzen behoren alle accijnzen van brandstoffen, zoals 
de turfaccijns en de kolenaccijns. Aan de dagbladaccijns, de koffieaccijns en de theeac-
cijns ontbreken specifieke rechtsgronden.  
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De accijnzen zijn in hoofdzaak opbrengstbelastingen waarmee belastingdruk wordt 
verschoven van de grondslagen arbeid en ondernemen naar de grondslag milieu en 
volksgezondheid. Wat betreft de effecten van accijnsmaatregelen in relatie tot de 
rechtsgrond laat de wetgever zich in het politieke besluitvormingsproces leiden door 
de, op basis van die rechtsgrond, beoogde en verwachte werking van die maatregel. 
Dat proces vindt doorgaans plaats aan de hand van evaluaties ex ante, beredeneerde 
inschattingen van de te verwachten effecten op basis van onder meer kennis van 
markten, sectoren, economische ontwikkelingen, doelgroepen en prijselasticiteiten 
van de vraag naar de betreffende bemoeigoederen, uitkomsten van onderzoekingen 
van adviesorganen, zoals de planbureaus, onderzoeksinstelling in de marktsector, 
specifiek ingestelde onderzoekscommissies en werkgroepen, zoals de vergroenings-
commissies, belangenorganisaties, rapportages van instellingen van de EU en andere 
intergouvernementele organisaties, en inzichten in publicaties in de literatuur, maar 
ook op basis van overtuiging en zeker weten van achtereenvolgende bewindspersonen 
van volksgezondheid. Bij de totstandkoming van de EB en diverse verhogingen van 
de wegverkeerbrandstofaccijnzen werd is met behulp van studies ex ante informatie 
verzameld over de verwachte effecten. In welke mate accijnzen en accijnsverhogingen 
bijdragen aan vermindering van het verbruik van alcohol, energie, tabak, verpakkin-
gen en water wordt ex ante nauwelijks gekwantificeerd. De invloed van prijsmaat-
regelen is moeilijk te scheiden van de invloeden van andere maatregelen ter vermin-
dering van bepaald verbruik zoals voorlichtingcampagnes, andere regelgeving en zelf-
regulering. Er worden in kwalitatieve termen richtingen aangegeven waarin de be-
sluitvorming bij voorkeur zou moeten plaatsen. 

Voor evaluaties ex post, dat wil zeggen empirisch en econometrisch onderzoek 
naar de werkelijke effecten van genomen maatregelen, moeten langere perioden kun-
nen worden overzien. Als een nieuwe accijns in werking is gekomen of een accijnsta-
rief verhoogd, en vervolgens wordt vastgesteld dat de endogene ontwikkeling van de 
accijnzen beter of slechter uitvalt dan geraamd, behoeft dat niet alleen het effect van 
de betreffende accijnsmaatregel te zijn. Een effect is ook dat de inkomensontwikkeling 
en de economische ontwikkelingen beter of slechter dan verwacht zijn uitgevallen. De 
EB, diverse verhogingen van de wegverkeerbrandstofaccijnzen en de GWB waren 
onderwerp van evaluaties ex post. 

De realisering van aanvankelijk met een maatregel beoogde doelstellingen en ex 
ante geraamde effecten, zijn volgens de bewindslieden moeilijk empirisch aan te to-
nen. Vaak zijn de mogelijkheden voor een evaluatie ex post van de economische effec-
ten beperkt, omdat het lastig is de effecten van een maatregel te scheiden van effecten 
van andere maatregelen of andere effecten die het gevolg zijn van gewijzigde omstan-
digheden, zoals conjuncturele ontwikkelingen en andere maatregelen die nadien zijn 
ingevoerd. Achteraf is dus niet altijd meer te traceren wat precies het effect van de 
genomen maatregel en dat van andere omstandigheden is geweest. Wel kan daaraan 
steeds een kwalitatieve duiding worden gegeven. Zo wordt in 2006 in het kader van 
de evaluatie van de belastingherziening 2001 een evaluatie ex post nog niet mogelijk 
geacht, omdat de periode voor zo’n evaluatie te kort is: de effecten van een verande-
ring van de energieprijzen strekken zich immers uit over een reeks van jaren, waarbij 
de energieprijs door meer factoren wordt bepaald dan alleen de heffing en wordt de 
vraag naar energie niet alleen door de energieprijs bepaald, maar ook door factoren als 
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economische groei. Wel bevestigt het CPB in dat kader dat de onderzoeken ex ante 
goed in lijn liggen met bevindingen in de literatuur en dat de uitkomsten van onder-
zoek uit 1997 eerder een onderschatting dan een overschatting vormen van het effect 
van de EB op de energievraag en daarmee op de emissies naar het milieu. 

Nevendoelstellende motieven zijn tot aan de ‘90-er jaren van de 20e eeuw vaak 
juist niet gebruikt omdat het regeringsbeleid dan te duidelijk een hybridisch karakter 
zou krijgen. Er moet wel verbruik worden afgeremd, in verband met de volksgezond-
heid, energiezuinigheid en verkeerscongestie, maar niet te veel, in verband met de 
schatkist. Hogere tarieven die de accijnzen metterdaad reële gedragsveranderende 
vermogens zouden geven, gaan ten koste van de opbrengst, dat wil zeggen – zoals de 
Commissie accijnzen het formuleert – ten koste van het door de bewindslieden be-
oogde optimum. Dit geldt voor de meeste accijnzen die gezien hun bescheiden tarief 
nauwelijks regulerend kunnen werken en welke primair een zuivere opbrengstfunctie 
hebben. Accijnzen zijn er dus niet voor het milieu, maar door het milieu. 

Kwalitatieve termen en duidingen geven de richtingen aan waarin naar ver-
wachting de beoogde effecten van voorgenomen maatregelen het best kunnen worden 
gerealiseerd en naar de politieke krachtsverhoudingen van dat moment het meest 
gerechtvaardigd worden geacht. De aldus gewezen richtingen spelen nog een andere 
rol. Kamerleden laten zich in hun stemgedrag vanuit hun eigen achtergronden mede 
leiden door de nevenwerkingen van de accijnzen, ook al geeft de indiener van het 
wetsvoorstel aan, dat zij er primair zijn om opbrengsten te genereren. 

In het voor de burger waarneembare politieke besluitvormingsproces valt eerst het 
voornemen de overheidsinkomsten te doen toenemen en wanneer een accijnsmaatre-
gel aan de orde is een verwachting over een daarmee beoogd gedragseffect (bijvoor-
beeld minder roken, minder drinken, minder autorijden, minder vliegen, minder wa-
ter verbruiken, of goederen anders verpakken). Vervolgens wordt beslist over het 
aandeel van de belastingen in die toeneming. Voorts wordt uit diverse alternatieven 
doorgeëxerceerd welke concrete maatregelen naar de gegeven omstandigheden de 
voorkeur verdienen boven andere, zulks nadat intussen is komen vast te staan wat de 
totale omvang moet zijn. Het gaat dan nog niet over de rechtsgrond van de maatregel, 
maar over de vraag of de ene mogelijkheid wellicht minder schadelijk of meer oppor-
tuun is dan de andere ofwel of de ene maatregel misschien op dat moment politiek 
beter scoort of meer verantwoord moet worden geacht dan de andere. De bij dit afwe-
gingsproces gebezigde argumenten leiden ten slotte tot een voorstel met formulerin-
gen die voldoende aanspreken en overtuigend moeten zijn om de door de regering 
gemaakte keuzen uit de verschillende voorliggende alternatieven te rechtvaardigen. 

Vol realisme is nog altijd de analyse van VAN DER POEL (1927): ‘de geschiedenis der 
belastingheffing leert, n.l. deze waarheid, dat de rechtsgrond der heffing in den regel 
eerst wordt opgespoord en verklaard, nadat eene belasting reeds lang in werking is. 
Het is de nood der schatkist, die tot het heffen van nieuwe belastingen doet besluiten. 
De van oudsher om haar vindingrijkheid vermaarde fiscus gevoelt telkens intuïtief 
waar de benoodigde gelden het minst bezwaarlijk materieel, het meest practisch 
fiscaal-technisch, zijn te halen, hoe zij, zonder productie en verkeer, handel, landbouw 
en nijverheid meer dan volstrekt noodig is te schaden, zonder kapitaalvorming en 
spaarzin meer dan noodzakelijk aan te tasten, zich die gelden kan verschaffen. Schiet 
haar inzicht daarbij te kort, dan sterft zoodanige belasting binnen korteren of langeren 
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tijd een natuurlijken of gewelddadigen dood. Zóó zal het ook zijn met het maken van 
winst uit overheidsbedrijven. Zóó ging het ook en zal het ook in de toekomst gaan, 
met de onderdeelen van het samenstel van heffingen, dat het onderwerp dezer studie 
uitmaakt, met de accijnzen’1074. Wij zijn dat op voorhand met VAN DER POEL zeer eens. 
Ook na publicatie van VAN DER POEL’s analyse (1927) is nog dikwijls een patroon aan te 
treffen waarbij politici nog vele jaren later aan een belastingmaatregel aanvullende 
motiveringen toedichten. Dat is ook gebeurd bij de inkomstenbelasting (IB) en de 
energiebelasting (EB). Die zijn in 1892 respectievelijk 1996 primair geïntroduceerd 
voor een rechtvaardiger verdeling van lasten respectievelijk energiezuinigheid; pas 
later is het budgettaire motief een rol gaan spelen. De inkomstenbelasting wordt thans 
gekenmerkt door een robuuste overdaad aan pragmatisme en behoefte aan stabiele 
belastingopbrengsten1075. 

Ten slotte moet uit de hoofdstukken 2 en 3 worden geconcludeerd, dat de stelling 
van NAUTA dat met accijnzen geen gedrag kan worden veranderd (1997) niet juist kan 
zijn. 

 
 

 
1074.  J. van der Poel, Over accijnzen, Haarlem 1927, blz. 50. 
1075.  Vgl. Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 6, blz. 27. 
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HOOFDSTUK 4 

4 Europees accijnsregime 

4.1 Inleiding 

‘Het gaat er bij harmonisatie alleen om een groep verwante belastingen met elkaar in 
overeenstemming te brengen.’1 

 
DR. W.H. VAN DEN BERGE, 

staatssecretaris van Financiën, 5 november 1963 
 

Waarom zijn er Europese accijnzen? Het antwoord op deze vraag ligt besloten in het 
proces naar de Europese eenwording met behulp van het instrument interne markt en 
de daarvoor noodzakelijke harmonisatie van de accijnsregimes van de lidstaten: 

4.1.1 De aanloop naar de interne markt 

De Europese integratie en eenwording wortelt in de grauwe internationale politieke 
verhoudingen van de ‘50-er jaren van de 20e eeuw, ontstaan na de ineenstorting van 
het Derde Rijk (1945). De Oost-Europese landen zijn schijnbaar definitief onder de 
Sovjet-Russische invloedssfeer gebracht. De West-Europese landen zijn druk bezig 
met de Amerikaanse Marshallhulp hun zwaar beschadigde economieën en infrastruc-
turen te herstellen. De divisies van de twee supermachten staan in het kunstmatig ge-
deelde Duitsland scherp tegenover elkaar. De wereldpolitiek wordt niet langer vanuit 
Europa bepaald. Conflictstof ligt ruim voor het oprapen. Tot dan toe kent Europa de 
twijfelachtige traditie zijn jonge mannen en jongens zo om de veertig jaar naar de 
slagvelden te sturen om daar intergouvernementele confrontaties grootschalig en 
zinloos uit te vechten. Het gevaar dat juist Europa opnieuw na 1870, 1914 en 1939 
opnieuw de haard van een toekomstig wereldwijd conflict zou gaan vormen, wordt 
door velen onderkend. 

Deze situatie geeft nieuwe energie aan politieke stromingen die, vooroorlogse 
plannen en ideeën weer opnemend, aansturen op een politiek en economisch hecht en 
solide georganiseerd samengaan van Europese landen. Europa moet door samenwer-
king het ontstane vacuüm opvullen met nieuwe politieke en economische instituties 
en structuren, die het hoofd bieden aan de vanuit de Sovjet-Unie gevoelde expansie-

 
1.  Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1663 lk. 
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drang en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten (US) doen afnemen. Aan de tradi-
tionele Frans-Duitse tegenstelling wordt op Amerikaans en Brits aandringen het hoofd 
geboden door in de plaats van de geallieerde bevoogding van Duitsland te prolonge-
ren, te streven naar gelijkberechtiging en intensieve samenwerking van beide landen 
in Europese context. Met het initiatief van ROBERT SCHUMAN, de Franse minister van 
buitenlandse zaken (1950), om onder beheer van een gemeenschappelijke Hoge Auto-
riteit samen te werken op het gebied van de kolen- en staalproductie, een vitaal ge-
acht terrein van de economie en de traditionele basis voor elke machtspolitiek, uit-
mondend in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en ook openstaand 
voor deelneming door andere Europese landen, wordt het verwerven van afdoende 
garanties tegen herleving van de Duitse bedreiging van de Franse veiligheid drastisch 
anders aangepakt. Het SCHUMAN-plan wijst ook verder de weg naar de uiteindelijk 
beoogde economische en institutionele eenwording in Europa. Vervolgens kan de 
samenwerking successievelijk worden uitgebreid op andere deelmarkten. Duitsland, 
Frankrijk, Italië en de drie BENELUX-landen omarmen het SCHUMAN-plan. Het EGKS-
verdrag treedt voor de zes lidstaten op 23 juli 1952 in werking. 

Na de mislukkingen van de Europese Defensie Gemeenschap (EDG) en de Europese 
Politieke Gemeenschap (EPG) door de verwerping ervan door de Franse Assemblée in 
augustus 1954 ontketenen de daardoor aanvankelijk zwaar teleurgestelde pères fonda-
teurs, waaronder JEAN MONNET, een relance européenne. MONNET is de eerste voorzitter 
van de Hoge Autoriteit van de EGKS en oprichter van het Comité d’action pour les Etats-
Unis de l’Europe. In het kader daarvan wordt op initiatief van de toenmalige Belgische 
eerste minister PAUL-HENRI SPAAK het plan-BEYEN (1952) in een BENELUX-memorandum 
(1955) opnieuw gepresenteerd. Op 1 en 2 juni 1955 komen de zes ministers van Bui-
tenlandse Zaken van de EGKS-landen onder leiding van SPAAK te Messina op Sicilië 
bijeen om het memorandum te bespreken. Het plan-BEYEN – afkomstig van de schrijf-
tafel van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken mr. J.W. BEYEN – schetst de 
contouren van een Europese gemeenschappelijke markt met sectoroverstijgende alge-
hele economische samenwerking en integratie. De economische samenwerking be-
hoort alle economische sectoren te omvatten en niet slechts de deelsectoren kolen en 
staal en (kern)energie. De lijn van de supranationale institutionele structuren die in 
het SCHUMAN-plan en in de voorstellen tot de EDG en de EPG voorop hadden gestaan, 
verdwijnt naar de achtergrond. Het BENELUX-initiatief slaagt. Het leidt tezamen met 
het op de intergouvernementele conferentie van Messina volgende rapport-SPAAK 
(1956) en de verdere onderhandelingen op het kasteel van Hertoginnedal (België, 
1956) tot de ondertekening te Rome van het EEG-verdrag en het Euratom-verdrag op 
25 maart 1957. 

Het SPAAK-rapport is een blauwdruk voor de gemeenschappelijke markt en de Eu-
ropese samenwerking op het vlak van de nucleaire energie, dat op dat ogenblik een 
toekomstgerichte sector was. Het rapport schuift als volgt de ratio onder de gemeen-
schappelijke markt: ‘Doel van een gemeenschappelijke markt moet zijn de schepping 
van een grote ruimte met een gemeenschappelijke economische politiek, zodat een 
machtige eenheid van productie wordt gevormd en een voortdurende expansie moge-
lijk wordt gemaakt, evenals een toegenomen stabiliteit, een versnelde verhoging van 
de levensstandaard en de ontwikkeling van harmonische betrekkingen tussen de 
staten die erin verenigd zijn’. Daartoe is een samengaan van de afzonderlijke economi-
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sche markten een absolute noodzakelijkheid. Deze grootse opzet wordt rond drie 
thema’s uitgewerkt. Het samengaan van markten brengt mee de grondvesting van een 
douane-unie, de afschaffing van kwantitatieve beperkingen, een vrij verkeer van dien-
sten en een gemeenschappelijke landbouwpolitiek. Hiervoor is nodig een noodzakelij-
ke graad van etappegewijze harmonisatie van het economische en sociale beleid, een 
gemeenschappelijk buitentarief en een gemeenschappelijke externe handelspolitiek. 
Naar buiten, naar derde landen toe, is de Gemeenschap één geheel: de douane-unie 
strekt zich, aldus HvJ EG (1995), uit over het gehele goederenverkeer, kent een ge-
meenschappelijk douanetarief dat beoogt de douanerechten die aan de buitengrenzen 
van de EG op uit derde landen ingevoerde goederen drukken, gelijk te maken. Hier-
door worden verleggingen van het handelsverkeer tussen de lidstaten of in de mede-
dingingsvoorwaarden tussen de marktdeelnemers voorkomen2. 

‘Het begrip gemeenschappelijke markt, zoals door het Hof in een vaste rechtspraak 
ontwikkeld, ziet op de afschaffing van alle belemmeringen van het intracommunautai-
re handelsverkeer teneinde de nationale markten te verenigen tot een enkele markt 
die de omstandigheden van een binnenlandse markt zoveel mogelijk benadert’3. Meer 
precies omvat de gemeenschappelijke markt: (1) de instelling van een interne markt, 
gekenmerkt door de afschaffing tussen de lidstaten van obstakels voor het vrije ver-
keer van goederen, personen, diensten, kapitaal en betalingsverkeer4, (2) een regime 
waardoor wordt verzekerd dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt 
vervalst5 en (3) een gemeenschappelijke handelspolitiek6. Zoals in vele arresten van 
het HvJ EG tot uitdrukking is gebracht7, heeft een gemeenschappelijke markt een ana-
loog karakter aan de binnenlandse markt van een lidstaat met bijbehorende binnen-
grensoverschrijdende neutraliteitswaarborgen (het internemarktbeginsel)8. De (nog 
steeds te voltooien) interne markt is gedefinieerd als ‘een ruimte zonder binnengren-
zen, waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaar-
borgd volgens de bepalingen van dit verdrag’, een beperkter begrip dan het begrip 
gemeenschappelijke markt, maar bedacht moet worden dat het begrip interne markt 
een bestanddeel is van het begrip gemeenschappelijke markt. Een van de doelstellingen 
van de Gemeenschap is het instellen van de gemeenschappelijke markt9. Het begrip 
interne markt maakt geen enkel onderscheid tussen de grenzen tussen de lidstaten; 

 
2.  HvJ EG 5 oktober 1995, C-125/94, aprile srl, in liquidatie vs. Amministrazione delle finanze dello 

stato, Jur. 1995, blz. I-02919, r.o. 32. 
3.  HvJ EG 5 mei 1982, nr. 15/81, Gaston Schul Douane Expediteur BV (Gaston Schul I) vs. Inspecteur 

der Invoerrechten en Accijnzen, Roosendaal, Jur. 1982, blz. 1437-1441, r.o. 33. 
4.  Artikel 3 lid 1 onderdeel a en onderdeel c EG, uitgewerkt in artikel 14 EG en de titels I, III en deels IV 

(artikel 61, onderdeel a EG), alsmede de artikelen 94 en 95 van het derde deel van het EG-verdrag. 
5.  Artikel 3 lid 1 onderdeel g EG, uitgewerkt in artikel 12 EG en titel VI van het derde deel van het EG-

verdrag. 
6.  Artikel 3 lid 1 onderdeel b EG, uitgewerkt in titel IX van het derde deel van het EG-Verdrag. 
7.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 9 februari 1982, nr. 270/80, Polydor Ltd. en RSO Records Inc. vs. Harlequin 

Record Shops Ltd. en Simons Records Ltd. (vrij verkeer van grammofoonplaten – auteursrechten), 
Jur. 1982 blz. 329-351, r.o. 16-21. 

8.  Artikel 14 EG en artikel 93 EG. 
9.  Op basis van artikel 2 en artikel 3 EG. 
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een onontbeerlijke voorwaarde voor het bestaan van een douane-unie waarin het vrije 
verkeer van goederen is gewaarborgd10. De ruimte zonder binnengrenzen komt tot 
stand door de werking van het vrijheidsbeginsel, door de wederzijdse aanvaardingsre-
gel en door harmonisatie of eenvormige regelingen11. De instelling en de werking van 
de interne markt is van essentieel belang voor de verwezenlijking van de doelstellin-
gen van het EG-verdrag. Naar ’s Hofs vaste rechtspraak brengt de instelling van de ge-
meenschappelijke markt de opheffing van alle belemmeringen van het intracommu-
nautaire verkeer mee, teneinde de nationale markten te versmelten tot één enkele 
markt waarvan de voorwaarden die van een echte interne markt zo dicht mogelijk 
benaderen12. Uit deze bewoordingen van het HvJ EG valt op te maken, dat beide be-
grippen niet wezenlijk van elkaar verschillen. 

Het aantal lidstaten neemt successievelijk toe. De Gemeenschap krijgt daardoor te 
kampen met afnemende besluitvaardigheid en beslissingskracht en met toenemende 
divergentie in ontwikkelingsniveau en economische structuur binnen de Gemeen-
schap als gevolg van de handhaving en uitbouw van de gemeenschappelijke markt en 
het gemeenschappelijke beleid. In de jaren 1970-1986 falen verregaande pogingen om 
gemeenschappelijke regelingen uit te vaardigen. Veel voorstellen van de EC worden 
door de Raad niet goedgekeurd wegens het hanteren van de unanimiteitsregel13. Deze 
ontwikkeling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de rechtspraak van het HvJ EG 
over de wederzijdse aanvaarding van nationale regelingen. Om deze ontreddering van 
het integratieproces tot staan te brengen en daaraan waar mogelijk nieuwe impulsen 
te geven, vaardigt de EC het Witboek tot voltooiing van de interne markt uit (1985)14, 
dat voorziet in een gedetailleerd programma van bijna 300 harmonisatiemaatregelen 
met strak tijdschema die er alsnog toe zouden bijdragen om ultimo 1992 alle door nog 
onderling divergerende nationale wetgeving veroorzaakte belemmeringen van de 
interne markt weg te werken. In de kort daarna door de lidstaten in de Europese Raad 
van Milaan van 28 en 29 juni 1985 gesloten Europese Akte (1986) wordt het interne-
marktconcept in het EEG-verdrag opgenomen met een voldoende verankering van het 
tijdschema waarbinnen het witboekprogramma tot voltooiing van de interne markt 
binnen vijf jaar, dat wil zeggen vóór 1 januari 1993, tot uitvoering moet worden ge-
bracht15. Ook de verwezenlijking van de interne markt ontmoet groeistoornissen. Per 
1 januari 1993 is de interne markt grotendeels, maar anno 2007 nog steeds niet volle-

 
10.  Zie: HvJ EG 9 september 2004, nr. C-72/03, Carbonati Apuani Srl vs. Comune di Carrara (heffing van 

gelijke werking als douanerecht – accijns van marmer dat op grondgebied van gemeente wordt 
gewonnen, die wordt toegepast wanneer marmer het grondgebied van die gemeente verlaat), 
Jur. 2004, blz. I-08027, r.o. 24. 

11.  P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a., Het recht van de Europese Unie en van de Europese 
Gemeenschappen, Deventer 2003, blz. 488. 

12.  HvJ EG 17 mei 1994, nr. C-41/93, Frankrijk vs. EC, Jur. 1994, blz. I-1829, r.o. 19.  
13.  Artikel 100 EEG-verdrag. Artikel 94 EG. 
14. De voltooiing van de Interne markt – Witboek van de Commissie voor de Europese Raad te Milaan 

van 28 en 29 juni 1985, COM(85) 310 definitief van 14 juni 1985. 
15.  Artikel 8A EEG-verdrag, later artikel 7A EEG-verdrag; thans artikel 14 EG. 
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dig gerealiseerd. De voordelen van tien jaar interne markt zijn imposant: 2,5 miljoen 
meer banen en € 900 miljard meer welvaart16. 

4.1.2 De aanloop naar de GATT- en WTO-overeenkomsten 

In de jaren vóór WO II wint de overtuiging veld, dat de alom noodzakelijk geachte 
uitbreiding van de wereldhandel alleen kan worden bereikt door de slechting van veel 
van de bestaande handelsbelemmeringen en door maatregelen tot opvoering van de 
productie in landbouw en industrie. Daarvan wordt tevens verruiming van werkgele-
genheid en stijging van de levensstandaard verwacht. De noodzaak om op dit terrein 
handelend op te treden wordt erkend in het ‘Atlantic Charter’ van 14 augustus 1941 en 
in het ‘Mutual Aid Agreement’, dat tussen het VK en de US op 23 februari 1942 wordt 
gesloten. In deze lijn biedt de regering van de US in december 1945 andere regeringen 
een document ter overweging aan, getiteld ‘Proposals for Expansion of World Trade 
and Employment’, waarin de oprichting van een internationale handelsorganisatie 
wordt bepleit, onder bijvoeging van een ontwerphandvest. Verschillende landen, 
waaronder Nederland, geven van principiële instemming met dit initiatief blijk. 

Het vraagstuk komt ter sprake in de eerste vergadering van de Economische en So-
ciale Raad van de VN. Op 18 februari 1946 besluit deze raad een internationale confe-
rentie over handel en werkgelegenheid bijeen te roepen met het doel de productie, 
uitwisseling en consumptie van goederen en diensten te bevorderen. De raad over-
weegt daarbij, dat de reeds genomen maatregelen en het gebied van internationale 
economische samenwerking, bekend onder de benaming ‘Bretton Woods’17, noodzake-
lijk dienen te worden aangevuld met nadere maatregelen ter opheffing van handels-
belemmeringen en discriminerende bepalingen, die uitbreiding van de multilaterale 
handel en werkgelegenheid in de weg staan. Met uitzondering van de Sovjet Unie 
aanvaarden alle landen de uitnodiging. De genoemde Amerikaanse ‘Proposals’ vormen 
het uitgangspunt. 

De tariefonderhandelingen worden gehouden in Genève, van 10 april tot 30 okto-
ber 1947. Voor België, Luxemburg en Nederland worden de tariefonderhandelingen uit 
hoofde van het bestaande gemeenschappelijke Benelux-tarief van invoerrechten, door 
een gemeenschappelijke Benelux-delegatie gevoerd, maar bij de besprekingen over de 
Algemene Overeenkomst treden de drie landen zelfstandig op, zij het in nauw overleg 
met elkaar. Oud-minister van EZ en van Financiën, DR. G.W.M. HUYSMANS, is voorzitter 
van de Nederlandse delegatie. De onderhandelingen leiden tussen 23 van de 50 deel-
nemende landen tot een pakket handelsregels en tariefconcessies in de vorm van de 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) (Algemene overeenkomst inzake 
tarieven en handel). Op 30 oktober 1947 wordt bij een door de deelnemende landen 
ondertekende slotakte de tekst van de GATT authentiek verklaard (GATT 1947)18. GATT 
1947 wordt voorlopig van toepassing in januari 1948 op basis van een Protocol tot 

 
16.  EC, The Internal Market – Ten Years without Frontiers, SEC(2002) 1417, Brussel, 7 januari 2003. 
17.  Stb. 1946, G 278. 
18.  GATT 1947 vormt thans een onderdeel van GATT 1994, welke in bijlage 1A aan de WTO-

Overeenkomst is gehecht. 
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voorlopige toepassing bij de GATT van 30 oktober 194719. Nederland keurt de GATT 
1947 in 1950 goed20. 

4.1.3 EEG-verdrag en GATT-overeenkomst 

De GATT voorziet in de mogelijkheid tot oprichting van douane-unies en vrijhandels-
zones, waaraan evenwel de voorwaarde verbonden is, dat dergelijke unies of zones als 
geheel genomen geen grotere restrictieve uitwerking mogen hebben dan de voordien 
geldende bepalingen in de afzonderlijke landen. Deze voorwaarde is in enkele regels 
nader uitgewerkt, onder meer wat betreft het gemeenschappelijke buitentarief van 
een douane-unie. Voorts vereist de GATT, dat een plan tot oprichting van een douane-
unie of vrijhandelszone tijdig aan de Verdragsluitende Partijen wordt voorgelegd, 
zomede dat in de desbetreffende overeenkomst een redelijke termijn wordt genoemd, 
waarbinnen de douane-unie of vrijhandelszone tot stand zal komen. 

4.1.4 WTO-overeenkomst 

Na het sluiten van de GATT-overeenkomst in 1947 worden van september 1950 tot 
mei 1951 te Torquay, van januari 1956 tot begin mei 195621 en van 1964 tot 1967 
(Kennedy Ronde) te Genève, en van 1973 tot 1979 te Tokio verdere tariefonderhande-
lingen gevoerd met als resultaat dat successievelijk handelsbelemmeringen worden 
weggenomen. De gedurende 1986-1994 gehouden Uruguay Ronde leidt tot de oprich-
ting van de in feite al in 1947 gewenste WTO, met ingang van 1 januari 1995, en tot de 
General Agreement on Trade in Services (GATS), de meest belangrijke autonome ont-
wikkeling van internationale allure als GATT zelf in 1948. Precies 111 landen tekenen 
op 15 april 1994 in Marrakech (Marokko) de slotakte van de Uruguay Ronde: de 
‘Agreement establishing the World Trade Organization’22, ongeveer twaalf jaar na de 
openingsverklaring van Punta del Este van 20 september 198623. 

De WTO-overeenkomst bevat een groot aantal vernieuwingen ten opzichte van de 
regels die vóór 1995 van kracht waren op basis van GATT 1947. De WTO is gericht op 
duurzame ontplooiing van vrij wereldhandelsverkeer door verlaging van douanerech-
ten en afschaffing van andere handelsbelemmeringen op basis van wederkerigheid en 
onvoorwaardelijke meestbegunstiging: ‘With respect to customs duties and charges of 
any kind (...) any advantage (...) granted by any contracting party to any product origi-
nating in or destined for any other country shall be accorded immediately and uncon-
ditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other 
contracting parties’24. Het aangrijpingspunt van de WTO-regels wordt gevormd door 

 
19.  UNTS, blz. 308. 
20.  Wet van 12 oktober 1950, Stb. 440. 
21.  Het protocol met de de tariefconcessies van de in 1956 gehouden tariefronde wordt  door Neder-

land ondertekend op 23 mei 1956. Kamerstukken II 1956-1957, 4358, nr. 7. 
22. PbEG 1994, L 336. 
23.  Thans bedraagt het aantal WTO-lidstaten 147. 
24.  Artikel I lid 1 GATT 1947. 
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de handelsrelaties tussen landen: ‘The WTO shall provide the common institutional 
framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related to 
the agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this 
agreement’25. 

Deze WTO-doelen worden gerealiseerd door het organiseren van periodieke geza-
menlijke tariefrondes tussen de verdragsluitende partijen bij de WTO, informatiever-
strekking omtrent steunmaatregelen en geschillenbeslechting ten overstaan van de 
mondiale handelswereld inzake overtredingen van de WTO-overeenkomst26. De WTO 
beoogt de wereldhandel te liberaliseren door het slechten van tariefmuren, het vast-
stellen van tariefbindingen en het garanderen van gelijke concurrentievoorwaarden 
voor de handel in goederen ongeacht hun herkomst. De WTO is zo van groot belang 
voor de vrije wereldhandel. Doelstelling is het beteugelen en voorkomen van protecti-
onisme, thuismarktbescherming. Het is niet geoorloofd ter bescherming van de eigen 
thuismarkt en binnenlandse productiesectoren onderscheid te maken tussen eigen en 
elders geproduceerde goederen en tussen goederen die in het eigen land worden ver-
kocht en die naar elders worden uitgevoerd27. 

4.1.5 Nader tot elkaar brengen van nationale wetgevingen 

Eén van de taakstellingen van de Gemeenschap is ‘het nader tot elkaar brengen van de 
nationale wetgevingen in de mate waarin dat voor de werking van de gemeenschap-
pelijke markt noodzakelijk is’28. Dit ‘nader tot elkaar brengen’, dat wil zeggen: het met 
elkaar in overeenstemming brengen van verwante nationale wetgevingen, wordt 
harmonisatie genoemd. De belangrijkste functie van harmonisatie is het wegwerken 
van verschillen tussen de nationale rechtsstelsels die de werking van de interne markt 
in de weg staan. De interne markt moet immers werken als een binnenlandse markt 
met bijbehorende neutrale uitwerking van wetgeving.  

Het klassieke instrument hiervoor is de richtlijn, al vindt harmonisatie soms ook 
plaats door middel van andere rechtsinstrumenten, zoals de verordening en de aanbe-
veling. De meest eenvoudige vorm van harmonisatie is de totale harmonisatie, ook 
wel volledige harmonisatie genoemd. Van de in de richtlijn vervatte normen mag dan 
niet door de nationale overheid worden afgeweken, noch om strengere, noch om soe-
peler normen vast te stellen29. Het vrije verkeer dat aldus wordt bereikt, is totaal30. Bij 
minimumharmonisatie (waarvoor uiteindelijk is gekozen voor de accijnzen) worden in 

 
25.  Artikel II Agreement Establishing the WTO. 
26.  Artikel X GATT 1947 
27.  Artikel III en artikel VI GATT 1947. 
28.  Artikel 3 lid 1 onderdeel h EG. 
29.  Behoudens vrijwaringsclausules vervat in de richtlijn zelf. Zie: HvJ EG 5 oktober 1977, nr. 5/77, 

Carlo Tedeschi vs. Denkavit Commerciale s.r.l., Jur. 1977, blz. 1555. HvJ EG 22 september 1988, nr. 
228/87, Pretore di Torino (Kwaliteitsnormen voor drinkwater), Jur. 1988, blz. 05099. 

30.  Een beroep op artikel 30 EG en eventuele andere uitzonderingen is niet meer mogelijk. Wel blijft 
het beroep op de ontsnappingsclausule van artikel 95 lid 4 en lid 5 EG open, als aan de desbetref-
fende voorwaarden is voldaan. 



4.1   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

300 

de richtlijn minimumnormen gesteld, maar hebben de lidstaten de vrijheid om, op het 
door de richtlijn bestreken terrein, verdergaande of strengere normen toe te passen31. 

De Raad heeft de bevoegdheid de bepalingen vast te stellen die betrekking hebben 
op de harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de accijnzen en de 
andere indirecte belastingen, voor zover deze harmonisatie noodzakelijk is om de 
instelling en de werking van de interne markt te waarborgen32. De betekenis van har-
monisatie gaat dus verder dan alleen met betrekking tot de instelling van de gemeen-
schappelijke markt. Het EG-verdrag geeft de Gemeenschap immers ook de opdracht 
de werking van de gemeenschappelijke markt te optimaliseren33. Het gaat daarbij met 
name om die voorschriften die weliswaar ‘de toegang tot de nationale markten niet 
verhinderen voor goederen, diensten of personen uit andere lidstaten, maar die wel 
andere concurrentievoorwaarden inhouden dan die welke in de lidstaat van oorsprong 
van toepassing zijn. Concurrentieverhoudingen kunnen worden beïnvloed door regel-
geving die niet de positie van bepaalde groepen, maar het algemeen belang beoogt te 
behartigen, zoals belastingwetgeving en milieubeschermingsvoorschriften. In deze 
gevallen kunnen verschillen tussen nationale wetgeving leiden tot een verstoring van 
de concurrentie op de interne markt en kan er reden zijn tot harmonisatie, om gelijke 
speelvelden te creëren34. Overigens staat het de EC, de Raad en het Europees Parlement 
(EP) naar vaste rechtspraak van het HvJ EG vrij om de harmonisatie op een bepaald 
gebied etappegewijs te laten verlopen, of nationale wetgevingen geleidelijk onderling 
aan te passen35. In de Structuurrichtlijn tabaksproducten heeft de gemeenschapswet-
gever expliciet tot uitdrukking gebracht de harmonisatie van de tabaksaccijnzen etap-
pegewijs te willen laten verlopen36. De ‘harmonisatie der structuren van de accijns op 
tabaksfabrikaten’ bevindt zich anno 2008 in de tweede etappe, aangevangen op 1 juli 
1978. De eerste etappe besloeg een periode van zestig maanden, te rekenen vanaf 1 
juli 197337. 

 
31.  P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a., Het recht van de Europese Unie en van de Europese 

Gemeenschappen, Deventer 2003, blz. 268. 
32.  Artikel 93 EG. Ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt 

heeft de EC het communautair programma Fiscalis vastgesteld (Beschikking 2235/2002, PB. 2002, L 
341/1). 

33.  Artikel 3 lid 1 onderdeel h EG. 
34.  Zie voor een uitgebreide uitleg over harmonisatie: P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a., Het 

recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen, Deventer 2003, hoofdstuk V, § 2. 
35.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur 

principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 26. HvJ EG 29 februari 1984, nr. 37/83, Rewe Zen-
trale AG vs. Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland (harmonisatie van fytosanitaire con-
trolemaatregelen), Jur. 1984, blz. 01229, r.o. 20. HvJ EG 13 mei 1997, nr. C-233/94, Duitsland vs. EP 
en Raad, Jur. 1997, blz. I-2405, r.o. 43. 

36.  Artikel 1 en artikel 10 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
37.  Artikel 12 en 15 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
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4.1.6 WTO-verplichtingen in EG-verband 

De lidstaten van de EU zijn elk als WTO-verdragsluitende partij aan de WTO-
overeenkomst gebonden en waren dat al bij de sluiting van het EG-verdrag in 1957. 
Hun wil om de WTO-verplichtingen te eerbiedigen hebben zij neergelegd in het EG-
verdrag en expliciet verklaard bij de aanbieding van het EG-verdrag aan de WTO ver-
dragsluitende partijen38. De voor de lidstaten van de EG uit de WTO-overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen zijn sedert de inwerkingtreding van het gemeenschap-
pelijk douanetarief per 1 juli 1968 ook communautaire verplichtingen. De EG zelve is 
ook één van de verdragsluitende partijen bij de WTO en heeft per die datum van ieder 
van de lidstaten de uit de WTO-overeenkomst voortvloeiende verbintenissen overge-
nomen: ‘Op dat tijdstip immers heeft de Gemeenschap, nog voor het einde van de 
overgangsperiode, haar bevoegdheden inzake de toepassing van de GATT ten volle op 
zich genomen’39. De Gemeenschap is, in de woorden van het HvJ EG: ‘op 1 juli 1968, de 
dag van inwerkingtreding van het gemeenschappelijk douanetarief, in de plaats van 
de Lid-Staten (...) getreden voor de uitvoering van de door de GATT voorziene verbin-
tenissen’40. Dit betekent, dat ‘zowel de Lid-Staten als de Gemeenschap zelf gebonden 
zijn’41. De Europese Commissie treedt in WTO-verband als woordvoerder voor de Ge-
meenschap en de lidstaten van de Gemeenschap op. WTO-bepalingen moeten in ieder 
geval ‘in de gehele Gemeenschap op identieke wijze worden toegepast’42, en behoren 
sedert 1 juli 1968 tot die bepalingen welke: ‘het Hof van Justitie krachtens artikel 177 
EEG Verdrag [artikel 234 EG] bevoegd is bij wege van prejudiciële beslissing uit te 
leggen, ongeacht waartoe deze uitlegging dient’43. Wat de periode vóór 1 juli 1968 
betreft, ‘zijn uitsluitend de rechterlijke instanties van de Lid-Staten tot die uitlegging 
bevoegd’44. In de verhouding tussen de Gemeenschap en ieder van de lidstaten is de 
Gemeenschap exclusief bevoegd op het terrein van de handelspolitiek. 

Afspraken in WTO-verband vinden hun weerslag in de Europese regelgeving, de 
richtlijnen en verordeningen. Hoewel de WTO-overeenkomst voor de EG verbindend 
is en integraal deel uitmaakt van de communautaire rechtsorde, hebben de onder-
scheiden bepalingen ervan geen directe werking45. De rol van de WTO-overeenkomst 

 
38.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 12 december 1972, nrs. 21/72 t/m 24/72, International Fruit Company NV 

en anderen vs. Productschap voor Groenten en Fruit (verzoek om een prejudiciële beslissing, inge-
diend door het CBB), Jur. 1972, blz. 1219. 

39.  HvJ EG 16 maart 1983, nrs. 267/81 t/m 269/81, Italiaanse administratie der staatsfinanciën vs. So-
cieta Petrolifera Italiana Spa (SPI) en Spa Michelin Italiana (SAMI) (Gevolgen van de consolidatie 
van rechten in het kader van de GATT), Jur. 1983, blz. 801-833, r.o. 17. 

40.  Idem, r.o. 19. 
41.  Idem, r.o. 18. 
42.  Idem, r.o. 18. 
43.  Idem, r.o. 19. 
44.  Idem, r.o. 19. 
45.  HvJ EG 12 december 1972, nrs. 21/72 t/m 24/72, International Fruit Co., Jur. 1972, blz. 1219, r.o. 20-

27. HvJ EG 24 oktober 1973, nr. 9/73, Carl Schlüter vs. Hauptzollamt Lörrach, Jur. 1973, blz. 
1135-1163, r.o. 30. HvJ EG 16 maart 1983, nr. 266/81, Societa Italiana per l'Oleodotto Transalpino 
(SIOT) vs. Italiaanse Ministeries van Financiën en van Koopvaardij, douanedistrict Triëst en Haven-
bedrijf Triëst (belastingregeling transitogoederen – werking van GATT in gemeenschapsrechtelijk 
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is marginaal, omdat haar aard en opzet, in beginsel niet behoren tot het geheel van 
normen waaraan de nationale rechter de wettigheid van handelingen van de gemeen-
schapsinstellingen toetst en omdat de bepalingen van die overeenkomst niet van dien 
aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich 
krachtens het gemeenschapsrecht rechtstreeks kunnen beroepen46. Op de vraag of 
WTO-bepalingen wellicht voorrang hebben op bepalingen van het EG-verdrag, heeft 
het HvJ EG geantwoord, dat in de relatie met derde landen ook het gelijkheidsbeginsel 
geldt, dat wil zeggen geldt dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld en 
ongelijke gevallen naar de mate van hun ongelijkheid on-gelijk. Er bestaat geen alge-
meen beginsel op grond waarvan de Gemeenschap verplicht zou zijn, in haar buiten-
landse betrekkingen derde landen in elk opzicht gelijk te behandelen, noch een recht 
van de marktdeelnemers om zich op het discriminatieverbod te beroepen, wanneer 
het verschil in behandeling van ondernemers een automatisch gevolg is van het ver-
schil in behandeling van derde landen47. Door hun communautaire karakter kunnen 
bepalingen van de WTO-overeenkomst binnen de Gemeenschap geen verschillende 
werking hebben. WTO-bepalingen dienen in de gehele Gemeenschap op dezelfde 
manier te worden toegepast. Dit betekent, dat een lidstaat van de EG zich bij de vorm-
geving van zijn nationale belastingwetgeving ook moet houden aan WTO-regelgeving. 
De EC zal er dus op moeten toezien, dat nationale belastingmaatregelen van de lidsta-
ten, met name belastingregelingen met specifieke doelen als volksgezondheid, veilig-
heid, werkgelegenheid, duurzaamheid of consumentenbescherming, WTO-conform 
zijn. Hier kunnen spanningen optreden, omdat deze specifieke doelen in het EG-
verdrag en in de gemeenschapsrechtspraak erkende derogerende beleidsoogmerken, 
niet altijd genoemd worden in de teksten van de WTO-overeenkomst. Wel is bepaald, 
dat de WTO-regels niet in de weg staan aan onder meer maatregelen die noodzakelijk 
zijn ter bescherming van ‘public morals’, ‘human, animal or plant life or health’, ‘ex-
haustible natural resources’ en ‘national treasures of artistic, historic or archaeological 
value’, als die een goede uitwerking hebben op binnenlandse productie en consumptie 
van een WTO-verdragsluitende partij48. De armslag voor communautaire en niet-
communautaire accijnzen wordt in WTO-verband begrensd door (1) de op wereld-

 
kader), Jur. 1983, blz. 731-782, r.o. 28. HvJ EG 16 maart 1983, nrs. 267/81 t/m 269/81, Italiaanse 
administratie der staatsfinanciën vs. Societa Petrolifera Italiana Spa (SPI) en Spa Michelin Italiana 
(SAMI), Jur. 1983, blz. 801-833. HvJ EG 22 juni 1989, nr. 70/87, Fédération de l’Industrie de 
l’Huilerie de la CEE (FEDIOL) vs. Commissie, Jur. 1989, blz. 1781. HvJ EG 12 december 1995, nr. 
C-469/93, Amministrazione delle finanze dello Stato vs. SpA Chiquita Italia, Jur. 1995, blz. I-4533. 

46.  HR 20 maart 2001, nr. 235/00 E, LJN AB0605, r.o. 5.7. HvJ EG 23 november 1999, nr. C-149/96, 
Portugal vs. Raad, Jur. 1999, blz. I-8395, r.o. 34 en 47. HvJ EG 14 december 2000, nrs. C-300/98 en 
C-392/98, Parfums Christian Dior SA vs. Tuk Consultancy BV (C-300/98) en Assco Gerüste GmbH, R. 
van Dijk, handelend onder de naam Assco Holland Steigers Plettac Nederland vs. Wilhelm Layher 
GmbH & Co. KG, Layher BV (C-392/98), Jur. 2000, blz. I-11307, r.o. 44, NJB 2001, blz. 129. CBb 29 au-
gustus 2001, nr. 95/0867/112/999, r.o. 6.4. 

47.  Pb EG 1995, nr. C 208. HvJ EG 24 juni 1986, nr. 236/84, Malt GmbH vs. Hauptzollamt Düsseldorf, Jur. 
1986, blz. 1923-1949, r.o. 21. HvJ EG 22 januari 1976, nr. 55/75, Balkan-import-export GmbH vs. 
Hauptzollamt Berlin-Packhof, 1976, Jur. 1976, blz. 19-34. HvJ EG 28 oktober 1982, nr. 52/81, Offene 
Handelsgesellschaft in Firma Werner Faust vs. EC, Jur. 1982, blz. 3745-3763. 

48.  Artikel XX GATT 1947. 
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schaal geldende meestbegunstiging49, (2) het fiscaal-discriminatieverbod op lasten en 
andere heffingen en restituties ter zake van invoer en uitvoer waardoor om protectio-
nistische (handelspolitieke) redenen buitenlandse goederen zwaarder worden belast 
dan binnenlandse (verbod op discriminerende douanerechten)50, (3) het verbod op 
heffingen van gelijke werking als een douanerecht (HGW; verbod op verkapte douane-
rechten)51, (4) de vrijheid van goederen- en dienstenverkeer52, (5) het staats-
steunverbod53, (6) de kwantitatieve in- en uitvoerverboden (non-tarifaire belemme-
ringen)54, en (7) het fiscaal discriminatieverbod voor binnenlandse belastingen55. 

Ten behoeve van de lidstaten van de EG is aan de hand van de rechtspraak van het 
HvJ EG de reikwijdte en de werking van de WTO-overeenkomst op eenvormige wijze 
vast te stellen. Het dwingende rechtsgevolg van WTO-verplichtingen moet worden 
beoordeeld in het licht van de rechtsorde van de Gemeenschap, ook wanneer moet 
worden bezien of nationale maatregelen zich wel verdragen met de gemeenschaps-
verplichtingen56. Volgens het GATT-panel in de zaak Japan – Customs duties, taxes and 
labelling practices on imported wines and alcoholic beverages (1987) zijn de WTO-
lidstaten overigens geheel vrij hun belastingstelsels vorm te geven: ‘Article III:2 does 
not prescribe the use of any specific method or system of taxation’57. 

Hoewel de US er met zijn visie op artikel 95 EG-verdrag (thans artikel 90 EG): ‘Arti-
cle 95 of the Treaty of Rome, a provision almost identical to GATT Article III:2’ welze-
ker niet ver naast zit, en het fiscaal discriminatieverbod van de GATT (de artikelen III 
en XVI GATT 1947) ooit model heeft gestaan voor het vorm te geven fiscaal discrimi-
natieverbod in het EG-verdrag (artikelen 90 en 91 EG)58, zijn de interpretaties van 
GATT 1947 en EG-verdrag op het onderdeel van het fiscaal discriminatieverbod (nog) 
niet identiek, maar wel in hoge mate vergelijkbaar. In geschillen tussen WTO-lidstaten 
wijzen partijen het Panel of het Appellate Body (AB) ter onderbouwing van hun stand-
punten soms op arresten van de het HvJ EG59. De rechtspraak van het HvJ EG inzake de 
artikelen 90-91 EG kan evenwel niet zomaar bij wege van analogie op de naleving van 
WTO-regels worden getransponeerd. Het EG-verdrag heeft een ander doel en een 

 
49.  Artikel I GATT 1947. 
50.  Artikelen I, II, VI t/m X en XVI GATT 1947. 
51.  Artikelen II, VI t/m X en XVI GATT 1947. Vgl. artikelen 23-25 EG. 
52.  Artikelen XI, XII en XIII GATT 1947. Vgl. artikel 3 lid 1 onderdeel c EG. In het bijzonder de artikelen 

23-31 EG (goederen), de artikelen 39-48 EG (personen), de artikelen 49-55 (diensten), de artikelen 
56-60 EG (kapitaal), de artikelen 56-60, 105, 114 en 117 EG (betalingsverkeer). 

53.  Artikelen XVI, XVII en XVIII jo. X GATT 1947. Vgl. artikelen 87-89 EG. 
54.  Artikelen XI-XIV GATT 1947. Vgl. artikelen 28-30 EG. 
55.  Artikelen III lid 1, lid 2, lid 4, VI lid 3 en XVI lid 2, lid 3 GATT 1947. Vgl. artikelen 90-91 EG. 
56.  HvJ EG 19 november 1975, nr. 38/75, Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen vs. Inspecteur 

der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1975, blz. 1439-1452. 
57.  Panel Report 10 november 1987, JAPAN – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Im-

ported Wines and Alcoholic Beverages (Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.9 c).  
58.  HvJ EG 12 december 1995, nr. C-469/93, Amministrazione delle finanze dello Stato vs. SpA Chiquita 

Italia, Jur. 1995, blz. I-4533. 
59.  De USA deed een beroep op: HvJ EG 9 mei 1985, nr. 112/84, Michel Humblot vs. Directeur des 

Services Fiscaux, Vesoul, Jur. 1985, blz. 1367. Zie: Panel Report 11 oktober 1994, United States – 
Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, § 3.179. 
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andere strekking dan de WTO-overeenkomst, hetgeen er niet aan in de weg staat om 
bepalingen in beide verdragen gelijk te interpreteren wanneer tekst en strekking van 
de betrokken bepalingen daartoe aanleiding geven. De artikelen 90-91 EG bevatten 
bepalingen met opvallend grote gelijkenis. Wat de mogelijkheden voor stelsels van 
binnenlandse belastingen betreft zijn de formuleringen van de artikelen 90-91 EG en 
artikel III(1)(2)(4) en XVI(2)(3) GATT 1947 verschillend, maar naar hun aard en strek-
king vrijwel gelijk. Beide verdragen verbieden ongelijke behandeling van goederen 
zowel naar aard en als oorsprong alsmede zijdelingse discriminatie (protectionisme). 
De rechtspraak van het HvJ EG en de uitspraken van de WTO/GATT-panels zijn in 
toenemende mate bezig te convergeren. 

4.1.7 Harmonisatie nationale accijnswetgevingen 

Het antwoord op de vraag waarom er Europese accijnzen zijn, ligt dus in de noodzaak 
in een interne markt onderling verschillende accijnsregimes op elkaar af te stemmen. 
Artikel 93 EG geeft de Raad, de EC, het EP en het EESC de opdracht conform d be-
voegdheden die hen bij het EG-verdrag zijn toegedeeld, de indirecte belastingen te 
harmoniseren: De Raad stelt op voorstel van de EC en na raadpleging van het EP en het 
EESC met eenparigheid van stemmen de bepalingen vast die betrekking hebben op de 
harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de accijnzen en de ande-
re indirecte belastingen, voor zover deze harmonisatie noodzakelijk is om de instelling 
en de werking van de interne markt binnen de in artikel 14 EG gestelde termijn te 
verzekeren60. Deze termijn is weliswaar geëindigd op 31 december 1992, terwijl, zoals 
hierna zal blijken, het ideaalbeeld van de interne markt nog steeds niet is gerealiseerd. 

Hoewel in het EG-verdrag een opdracht aan de lidstaten om de directe belastingen 
te harmoniseren ontbreekt, zijn zij naar vaste rechtspraak van het HvJ EG in onder 
meer het arrest-SAFIR (1998) verplicht directe belastingen in te stellen, toe te passen 
en te handhaven in overeenstemming met het gemeenschapsrecht: ‘Om te beginnen 
zij erop worden gewezen, dat ofschoon bij de huidige stand van het gemeenschaps-
recht de directe belastingen als zodanig niet tot de bevoegdheidssfeer van de Gemeen-
schap behoren, de lidstaten niettemin verplicht zijn de bij hen verbleven bevoegdhe-
den in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te oefenen’61. De lidstaten 

 
60.  Artikel 93 EG. Vgl. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland (productie van thermische 

energie), Jur. 2004, blz. I-4733, r.o. 35. 
61.  HvJ EG 28 april 1998, nr. C-118/96, J. Safir vs. Skattemyndigheten i Dalarnas län, voorheen Skatte-

myndigheten i Kopparbergs län, Jur. 1998, blz. I-1897, r.o. 21 Zie ook: HvJ EG 7 juni 1988, nr. 57/86, 
Griekenland vs. EC (staatssteun – rentesubsidie voor de uitvoer), Jur. 1988, blz. 2855, r.o. 9. HvJ EG 
21 juni 1988, nr. 127/87, EC vs. Griekenland, Jur, 1988, blz. 3333, r.o. 7. HvJ EG 4 oktober 1991, nr. 
C-246/89, EC vs. VK, Jur. 1991, blz. I-4585, r.o. 12. HvJ EG 14 februari 1995, nr. C-279/93, Finanzamt 
Köln-Altstadt vs. Roland Schumacker, Jur. 1995, blz. I-225, r.o. 21. HvJ EG 11 augustus 1995, nr. C-
80/94, G.H.E.J. Wielockx vs. Inspecteur der directe belastingen (verplichting tot gelijke behandeling 
– belastingheffing op inkomen van niet-ingezetenen), Jur. 1995, blz. I-2493, r.o. 16. HvJ EG 27 juni 
1996, nr. 107/94, P.H. Asscher vs. Staatssecretaris van Financiën (verplichting tot gelijke behande-
ling – inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen, Jur. 1996, blz. I-3089, r.o. 36. HvJ EG 29 april 
1999, nr. C-311/97, Royal Bank of Scotland plc vs. Griekenland, Jur. 1999, blz. I-02651, r.o. 19. 
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dienen zich dus te onthouden van elke rechtstreekse, verkapte of zijdelingse discrimi-
natie of bescherming op grond van de nationaliteit of herkomst62. 

De oorspronkelijke voorstellen van de EC inzake de harmonisatie van de accijnzen 
van alcoholhoudende, energie- en tabaksproducten dateren uit 197263. Dit voorgestel-
de eerste communautaire accijnsregime is nimmer door de Raad aanvaard en uitein-
delijk in 1985 ingetrokken. Wel wordt op basis van een voorstel van de EC uit 1967 
een geharmoniseerde structuur voor de tabaksaccijnzen vastgesteld met de Eerste 
richtlijn tabaksfabrikaten (1972)64. Deze richtlijn is vervolgens dertien maal gewijzigd. 
De Tweede richtlijn tabaksfabrikaten wordt eind 1978 goedgekeurd65. Beide richtlijnen 
zijn ten slotte in het kader van het internemarktprogramma gewijzigd door een wijzi-
gingsrichtlijn van 19 oktober 199266. Al deze tabaksrichtlijnen tezamen zijn thans 
vervangen door de Structuurrichtlijn tabaksproducten (1995). 

De bemoeienis van de Raad met de accijnsharmonisatie is vanaf eind 1974 jaren-
lang opgeschort geweest, ondanks initiatieven van de EC in 197767, 197968 en 198569. 
Het Witboek voor de voltooiing van de interne markt (1985) en het daaropvolgende 
programma voor de interne markt op basis van de Europese Akte (1986) betekenen 

 
HvJ EG 26 oktober 1999, nr. C-294/97, Eurowings Luftverkehrs AG vs. Finanzamt Dortmund-Unna 
(afwijking, niet toepasselijk op huurder van economisch goed, waarvan eigenaar in andere lidstaat 
is gevestigd en dus niet belastingplichtig is), Jur. 1999, blz. I-7447, r.o. 32). HvJ EG 11 juli 2002, nr. 
C-62/00, Marks & Spencer plc vs. Commissioners of Customs & Excise, Jur. 2002, blz. I-6325, r.o. 29). 
HvJ EG 7 september 2004, nr. C-319/02, Petri Manninen vs. Finland (inkomstenbelasting – belas-
tingkrediet voor dividenden van Finse vennootschappen – artikelen 56 EG en 58 EG – samenhang 
van belastingstelsel), Jur. blz. I-7477, r.o. 19. HvJ EG 12 september 2006, nr. C-196/04, Cadbury 
Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd vs. Commissioners of Inland Revenue, Jur. 2006, 
blz. I-7995, r.o. 40.  

62.  HvJ EG 15 mei 1997, nr. C-250/95, Futura Participations SA en Singer vs. Administration des 
contributions (vrijheid van vestiging van vennootschappen – belasting op inkomsten van filiaal – 
toerekening van inkomsten), Jur. 1997, blz. I-02471, r.o. 19. Het HvJ EG verwijst hier naar HvJ EG 
14 februari 1995, nr. C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt vs. Roland Schumacker, Jur. 1995, 
blz. I-225, r.o. 21. HvJ EG 11 augustus 1995, nr. C-80/94, G.H.E.J. Wielockx vs. Inspecteur der directe 
belastingen (verplichting tot gelijke behandeling – belastingheffing op inkomen van niet-
ingezetenen), Jur. 1995, blz. I-2493, r.o. 16. HvJ EG 27 juni 1996, nr. 107/94, P.H. Asscher vs. Staats-
secretaris van Financiën (verplichting tot gelijke behandeling – inkomstenbelasting voor niet-in-
gezetenen, Jur. 1996, blz. I-3089, r.o. 36. 

63.  COM(72) 225, PB C 43, 29 april 1972, blz. 23. Kamerstukken II 1971-1972, 11 938, nr. 3, blz. 14 lk. 
Handelingen II 1972, 2 november 1972, blz. 850 lk. 

64.  Richtlijn van de Raad van 19 december 1972 betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, 
op het verbruik van tabaksfabrikaten, nr. 72/464/EEG, PB 1972, nr. L 303, blz. 1 (vervallen). 

65. Tweede richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de belasting, andere 
dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten, nr. 79/32/EEG, PB 1979, nr. L 10, blz. 8, 
van 16 januari 1979. 

66.  Richtlijn 92/78/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 tot wijziging van de Richtlijnen 72/464/EEG 
en 79/32/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfa-
brikaten, PB nr. L 316 van 31 oktober 1992. 

67.  COM(77) 338. 
68.  COM(79) 261. 
69.  COM(85) 15. 



4.1   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

306 

een nieuwe impuls. De in het kader van dit programma uitgebrachte EC-voorstellen 
(1987) omvatten de onderlinge aanpassing van heffingsstructuren en accijnstarieven 
waarin de EC een volledige harmonisatie van de accijnstarieven voor alcohol-, energie- 
en tabaksproducten als wenselijk voor de voltooiing van de interne markt voor ogen 
stond70. Voor alcoholhoudende dranken wordt voor ieder product één communautair 
tarief voorgesteld, gelijk aan het gemiddelde van de toentertijd geldende nationale 
accijnstarieven. Voor zowel wijn als bier zou dit € 0,17 per liter en voor gedistilleerd 
€ 3,81 per fles van 0,75 liter zijn geweest. Weinig nationale alcoholaccijnzen blijken 
dicht bij dit gemiddelde te liggen71. Wat energieproducten betreft wordt voor LPG het 
rekenkundig gemiddelde voorgesteld en voor diverse oliën een gewogen gemiddelde. 
De voorstellen worden door geen enkele lidstaat aanvaardbaar geacht. De Raad acht 
een volledige accijnsharmonisatie voor de instelling van de interne markt niet nood-
zakelijk72, maar juist wel een accijnsregime dat de lidstaten zowel de armslag en de 
flexibiliteit zou geven hun eigen accijnstarieven vast te stellen als de aansporing de 
tarieven te doen convergeren. De EC vervangt daarop de voorstellen door een gewij-
zigd pakket met minimumtarieven, bandbreedtes en streeftarieven (1989)73. Bij deze 
gewijzigde voorstellen meent de EC dat voor minerale oliën aparte tarieven of tarief-
marges behoren te gelden, omdat de risico’s van concurrentievervalsing in deze sector 
veel groter zijn dan bij alcohol en tabak74. Maar ook dit voorstel valt bij de Raad niet in 
goede aarde. Uiteindelijk worden slechts minimumtarieven met een reeks differentia-
ties bereikt, die de lidstaten verplicht zijn toe te passen. Dit is het accijnsregime ge-
worden dat ligt verankerd in de Accijnsrichtlijn, vastgesteld op 25 februari 1992, ge-
flankeerd door zes structuur- en tariefrichtlijnen voor de accijnzen van alcoholhou-
dende, energie- en tabaksproducten75. De lidstaten hebben zich verbonden de streefta-
rieven nationaal toe te passen. Aldus is op 1 januari 1993 een gemeenschappelijk 
accijnsregime geïntroduceerd als een van de elementen van de voltooiing van de in-
terne markt. Aanvullend op deze minimumtariefsharmonisatie omvat het accijnsregi-
me geharmoniseerde regels voor het heffen van accijnzen, het voorhanden hebben en 
het vervoeren van accijnsgoederen. 

 
70.  COM(87) 325 van 4 augustus 1987, gewijzigd bij COM(87) 325 definitief, PB C 251 van 

19 september 1987, blz. 3. COM(87) 326 van 4 augustus 1987, gewijzigd bij COM(87) 326 definitief, 
PB C 251 van 19 september 1987, blz. 4. COM(87) 327 van 4 augustus 1987, gewijzigd bij COM(87) 
327 definitief, PB C 262 van 1 oktober 1987, blz. 8. COM(87) 328 definitief van 4 augustus 1987 ge-
wijzigd bij COM(87) 328 definitief/2, gewijzigd bij COM(87) 328 definitief/3, PB C 250 van 
18 september 1987, blz. 4. 

71.  COM(87) 328 definitief van 4 augustus 1987 gewijzigd bij COM(87) 328 definitief/2, gewijzigd bij 
COM(87) 328 definitief/3, PB C 250 van 18 september 1987, blz. 4. 

72. Evaluatieverslag EC 1995, § 1.5. 
73.  COM(89) 525/1 definitief van 19 december 1989, PB C 12 van 18 januari 1990, blz. 4. COM(89) 

525/2 definitief van 19 december 1989, PB C 12 van 18 januari 1990, blz. 8). COM(89) 526 definitief 
van 19 december 1989, PB C 16 van 23 januari 1990, blz. 10. COM(89) 527 definitief van 
7 december 1989, PB C 12 van 18 januari 1990, blz. 12. COM(89) 260 definitief van 14 juni 1989. 

74.  COM(89) 260 definitief van 14 juni 1989. 
75.  COM(90) 431 definitief, PB 1990, C 322, blz. 1. COM(90) 432 definitief. 
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Aldus is vanaf het begin van de ‘70-er jaren van de 20e eeuw gepoogd zowel de 
structuur als de tarieven te harmoniseren. Met betrekking tot de tarieven is zeer wei-
nig vooruitgang geboekt, deels om andere dan zuiver fiscale redenen. Als gevolg van 
niet steeds sporende belangen en historische tradities van de lidstaten is de harmoni-
satie tot dusverre moeizaam verlopen en nog zeer onvolledig76. TERRA (1996) en TERRA-
KAJUS (2005) schrijven dit toe aan de grote verscheidenheid aan accijnzen in de zuide-
lijke lidstaten van de Gemeenschap77. In sommige lidstaten zijn wijn en tabak belang-
rijke landbouwproducten en staan de belangen van de wijnbouw toenadering van de 
tarieven in de weg. In andere lidstaten worden hoge accijnzen geheven als onderdeel 
van het algemene beleid ter ontmoediging van roken, drinken en energieverbruik. 

Vanwege de onoplosbare tariefsverschillen is aan de vooravond van de beoogde 
voltooiing van de interne markt (1 januari 1993) ook over de hoofdregels van het ac-
cijnsregime zeven jaar lang gebakkeleid en zijn de definitieve teksten van de Accijns-
richtlijn het resultaat van lange en gecompliceerde discussies in de Raad, waarin bij de 
EC en de Raad successievelijk het besef groeide, dat volledige harmonisatie van de 
tarieven op de korte termijn moeilijk lag. Het voorstel dat de EC in november 1990 
nog bij de Raad indiende hield rekening met de door de Raad van 13 november 1989 
vastgestelde criteria78. Het voorzag in één enkele bepaling voor al het intracommunau-
taire verkeer van goederen waarvoor de accijns is voldaan79. De voorgestelde bepaling 
omvatte voorschriften die het mogelijk zouden maken accijns in een andere lidstaat te 
heffen dan die waar de goederen tot verbruik waren uitgeslagen. De EC is er ten tijde 
van het opstellen van haar voorstel van uitgegaan dat redelijkerwijze mocht worden 
aangenomen dat de tarieven verder zouden worden geharmoniseerd. Ook dit voorstel 
haalde het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen niet, met als uiteindelijk 
resultaat weinig harmonieuze regels in de Accijnsrichtlijn. Thans, veertien jaren inter-
ne markt later, is de harmonisatie nog altijd slechts beperkt tot productdefinities en 
minimumtarieven, die de ruimte hebben gelaten voor de bestendiging van enorme 
tariefsverschillen tussen de EU27 die ertoe noodzaken structuren met het karakter van 
in- en uitvoerregels in stand te houden om iedere schatkist aan zijn trekken te laten 
komen, alsof er geen interne markt bestaat. De interne markt voor accijnsgoederen 
en -diensten ligt verzand in de subsidiariteit. 

Het is begrijpelijk dat aan de vooravond van de instelling van de interne markt als 
gevolg van niet sporende belangen en historische en culturele tradities reserves be-
stonden tegen volledige tariefsharmonisatie die een goede werking van de interne 
markt nu eenmaal vergt en er argwaan leefde met het oog op budgettaire gevolgen 
van volledig geharmoniseerde tarieven voor de afzonderlijke schatkisten, maar begrip 
is niet op te brengen voor het feit dat na veertien jaar interne markt op het gebied van 
de tariefsharmonisatie nog niet een begin van een stap is gezet naar de vrije binnen-
markt voor accijnsgoederen. Aan de EC ligt dat niet; die zorgt als hoedster van de 
interne markt en de vijf vrijheden voor niet aflatende reeksen verslagen en fijnzinnige 

 
76.  Zo ook: B.J.M. Terra en P.J. Wattel, European Tax Law, Deventer 2005, blz. 415 e.v. 
77.  Terra-Kajus (2005), blz. 307. 
78.  COM(1990) 431 definitief van 7 november 1990. 
79.  Het voorgestelde artikel 5.  
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voorstellen, waarbij alle politieke gevoeligheden op lidstatelijk niveau in acht worden 
genomen en waarmee door aanvaarding etappegewijs reële stappen kunnen worden 
gezet naar de interne markt voor accijnsgoederen. Maar de ondernemers die vinden 
dat het bestaan van 27 fiscale autoriteiten ‘een zware last voor het bedrijfsleven en 
met name het MKB’ en menen dat de nationale belastingstelsels nauwer op elkaar 
zouden moeten worden afgestemd, worden tot en met de EC gehoord80 en door de 
Raad genegeerd. Het zijn de lidstaten zelf, vertegenwoordigd in de Raad, die de vol-
tooiing van de interne markt voor accijnsgoederen klaarblijkelijk vrezen. De hardnek-
kigheid waarmee sommige lidstaten verbeten ijveren voor het duurzaam behoud van 
specifieke derogaties of andere nationale uitzonderingen getuigt niet erg van gemeen-
schapszin, belemmert het harmonisatie- en het internemarktstreven en de goede 
werking van de interne markt. Dergelijke standpunten zijn niet te rijmen met het 
beginsel van de gemeenschapstrouw: de regel dat de lidstaten en de gemeenschapsin-
stellingen over en weer tot loyale samenwerking verplicht zijn, te goeder trouw sa-
menwerken om de moeilijkheden gezamenlijk te overwinnen met volledige inacht-
neming van de verdragsbepalingen en de andere bepalingen van gemeenschapsrecht, 
inzonderheid die welke de goede werking van de interne markt bevorderen81. Het 
onderschrijven van het internemarktstreven betekent niet alleen het verzilveren van 
de voordelen van de interne markt, maar soms ook het hebben van de bereidheid tot 
inschikken om de gezamenlijke synergievoordelen te realiseren. In het besef dat aan-
passingen van nationale wetgevingen soms niet onmiddellijk realiseerbaar zijn, be-
staat er via de onderhandelingen binnen de Europese instellingen en het opnemen van 
derogaties in de communautaire wetgeving, die naar hun aard als overbrugging van 
een overgangsperiode slechts tijdelijk kunnen zijn, alle gelegenheid het inschikken 
geleidelijk en met tact te laten verlopen. Door het achterwege blijven van volledige 
harmonisatie van de tarieven die inherent zijn aan een goed werkende binnenmarkt, 
is de regeling voor het vervoer van en de controle op accijnsgoederen het centrale 
element in het harmonisatieproces geworden, waarvoor veel bewerkelijker uitvoe-
ringsmaatregelen noodzakelijk zijn dan een echte binnenmarkt vergt82; regels die 
beslist niet thuishoren in een interne markt zonder binnengrenzen, strijdig zijn met 
het internemarktbeginsel en de neutraliteit van belastingheffing in de weg staan. Voor 
bijvoorbeeld het voorhanden hebben van accijnsgoederen voor handelsdoeleinden 
bestaan nu drie verschillende richtlijnartikelen die nagenoeg hetzelfde beogen83, na-
melijk de betaling van de accijns in de lidstaat van bestemming, en waarvan het toe-
passingsgebied niet steeds duidelijk is, met als gevolg dat bepaalde goederen-
bewegingen onder verschillende bepalingen kunnen vallen waaraan uiteenlopende 
formaliteiten zijn verbonden84. De verschillen in accijnsbehandeling tussen groepen 

 
80.  Mededeling van de EC aan de Raad, het EP, het EESC en het Comité van de regio's, Internemarktstra-

tegie, Prioriteiten 2003-2006, COM(2003) 238 definitief, Brussel, 7 mei 2003, blz. 17. 
81.  Het beginsel van de gemeenschapstrouw: artikel 10 EG. 
82.  Vgl. Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 6.  
83.  De artikelen 7, 9 en 10 Accijnsrichtlijn, die tezamen met de artikelen 5, 6 en 8 Accijnsrichtlijn de 

kern van het gemeenschappelijk accijnsregime vormen. 
84.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 11-12. 
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accijnsgoederen variëren sterk per lidstaat. De formaliteiten zijn voor met name kleine 
ondernemers, in het bijzonder kleine wijnhandelaars die goederen voorhanden heb-
ben en afleveren in een lidstaat waar zij niet zijn gevestigd, bepaald complex en ver-
oorzaken derhalve een forse administratievelastendruk. Het gaat om zekerheidstelling 
voorafgaand aan de verzending van de goederen en de voldoening van de accijns bij 
aflevering in de lidstaat van bestemming. De EC heeft als oplossing hiervoor voorge-
steld een systeem van gecentraliseerde zekerheidstelling bij een accijnskantoor en een 
verbeterde nauwe samenwerking tussen de lidstaten. Verder heeft de EC voorgesteld, 
dat de geadresseerde van de goederen als belastingplichtige de accijns verschuldigd 
wordt en de bijbehorende formaliteiten in de lidstaat van bestemming voldoet, en dat 
de buitenlandse verkoper ervoor kan kiezen de belastingplichtige te worden (en 
plaatsvervangend zijn fiscaal vertegenwoordiger) in plaats van de geadresseerde, in 
welk geval de regeling verkoop op afstand van toepassing is85. 

Ondanks dat de Accijnsrichtlijn een product is van minimale harmonisatie en geen 
sluitende antwoorden geeft op mogelijkheden tot ongeoorloofd handelen met accijns-
goederen86, zijn nauwelijks wijzigingen doorgevoerd om voor dat ongeoorloofd hande-
len voorzieningen te treffen door het accijnsregime verder te harmoniseren en te 
verfijnen. Het HvJ EG heeft vele hiaten die de Accijnsrichtlijn niet dicht deskundig 
geheeld door nationale rechters met adequate antwoorden op prejudiciële vragen vele 
malen te hulp te schieten. Ook heeft de instelling van de interne markt met de ruimte 
zonder binnengrenzen nog niet geleid tot de afschaffing van de administratieve con-
troleformaliteiten na het brengen van goederen van het grondgebied van de ene lid-
staat naar dat van een andere lidstaat. Dit komt onder meer ook doordat de gemeen-
schapswetgever de nog bestaande nationale accijnzen ook nog niet heeft kunnen 
harmoniseren87. Dit alles staat in schril contrast met het douanerecht, dat groots en 
solide gecodificeerd in het Communautair Douanewetboek (CDW), rechtstreeks wer-
kende verordeningen van de Raad en de EC, waarbij sprake is van een volledige har-
monisatie met communautaire werkende geautomatiseerde controlesystemen.  

Langs dezelfde kaders is ultimo 2003 ook de Richtlijn energiebelastingen tot stand 
gekomen. Na de impasse in de Raad over de voorstellen van 1992, waartegen verzet 
was zowel om technische redenen als vanwege de nationale belastingsoevereiniteit, 
lanceerde de EC herziene voorstellen (1994)88 die een flexibeler systeem inhielden 
waar het de invoering van de communautaire EB door de lidstaten betrof. Het doen 
van een herzien voorstel voor een flexibel regime is een door de EC meer gehanteerd 
instrument om resultaat te bereiken; het is ook in 1990 toegepast in haar voorstellen 
die uiteindelijk hebben geleid tot de Accijnsrichtlijn met haar zes uitvoeringsrichtlij-
nen89. De minimumtarieven uit het oorspronkelijke voorstel werden streeftarieven, en 

 
85.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 14-15.  
86.  Zo ook: Kamerstukken II 2003-2004, 29 365, nr. 1-2, blz. 16-17. 
87.  GvEA EG 20 februari 2002, nr. T-170/00, Förde-Reederei GmbH vs. Raad en EC, Jur. 2002, 

blz. II-00515, r.o. 49, 51-52. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distributi-
on (Socridis) vs. Receveur principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 26. 

88.  COM(94) 127 definitief en COM(95) 172 definitief. 
89.  Zo ook: Terra-Kajus (2005), blz. 309, noot 282. 
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voor diverse bedrijfstakken mochten vrijstellingen worden verleend. Dit herziene 
voorstel werd echter evenmin door de Raad aangenomen. In plaats daarvan hebben 
sommige lidstaten naar eigen oplossingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot 
gezocht. De milieuaspecten van deze situatie worden geschetst in de mededeling van 
de EC: ‘Milieuheffingen en -belastingen in de gemeenschappelijke markt’90. Het voor-
stel ‘Herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energie-
producten’ (1997)91, dat in 2003 rechtstreeks tot de vaststelling van de Richtlijn ener-
giebelastingen heeft geleid, bouwt grotendeels voort op het vanaf 1993 geldende 
stelsel van de Structuurrichtlijn minerale oliën door dit stelsel uit te breiden naar alle 
energieproducten en met name producten die minerale oliën direct of indirect kunnen 
vervangen: steenkool, cokes, bruinkool, bitumen en daarvan afgeleide producten, 
aardgas en elektriciteit. Intussen kwam de EC met een mededeling over de belasting 
op vliegtuigbrandstof, waarin vijf opties uiteen worden gezet, variërend van accijns-
heffing van uitsluitend nationale vluchten tot accijnsheffing van alle vluchten voor alle 
vliegtuigen naar alle bestemmingen92. 

4.1.8 Internemarktbeginsel 

Het internemarktbeginsel wordt in het accijnsregime tot dusverre nog slechts toege-
past voor het particuliere verkeer van accijnsgoederen; het verkeer zonder handels-
doeleinden93. Dit verkeer omvat de aankoop door particulieren van accijnsgoederen 
voor eigen persoonlijk verbruik, die door hen persoonlijk worden vervoerd naar de 
lidstaat waar zij ingezetene zijn94. Door het vereiste de goederen persoonlijk te ver-
voeren is deze magere toepassing van het internemarktbeginsel nog smaller dan vóór 
de instelling van de interne markt; volgens het toentertijd vigerende accijnsregime 
waren persoonlijke goederen die in het kader van een verhuizing naar een andere 
lidstaat werden overgebracht en kleine verzendingen tussen particulieren vrijgesteld 
in de lidstaat van invoer. 

In het particuliere verkeer van accijnsgoederen heeft de accijnsheffing plaats in het 
binnenland van de Gemeenschap. Wegens het ontbreken van een communautaire 
schatkist, wordt de accijns geheven door de fiscale autoriteit van de lidstaat waar de 
goederen worden aangekocht naar het aldaar geldende accijnstarief95, en vloeit de 
accijns in de schatkist van die lidstaat, dat wil zeggen de lidstaat van oorsprong of 
herkomst van de goederen. Het uitgangspunt is, dat een particulier zijn accijnsgoede-
ren niet voor handelsdoeleinden voorhanden heeft. Blijkens de zevende overweging 
van de considerans van de Accijnsrichtlijn berust de Accijnsrichtlijn op de gedachte 
dat accijnsgoederen die niet voor persoonlijk verbruik voorhanden worden gehouden, 
moeten worden geacht voor handelsdoeleinden voorhanden te worden gehouden. 

 
90.  COM(97) 9 van 26 maart 1997. 
91.  COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. 
92.  COM(2000) 110. 
93.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
94. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 37. 
95.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 1 Wa. Kamerstukken II 1991-1992, 22697, nr. 3, blz. 6-7. 
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Voor het verkeer van accijnsgoederen met handelsdoeleinden geldt het interne-
marktbeginsel nog niet. In dit verkeer is het ijkpunt voor de accijnsheffing nog niet het 
binnenland van de Gemeenschap. Vanwege het ontbreken van een gemeenschappelij-
ke schatkist en de nog grote tariefsverschillen tussen de lidstaten, wordt de accijns 
nog als vóór de instelling van de interne markt met toepassing van het bestemmings-
landbeginsel geheven door de fiscale autoriteit van de lidstaat waar de goederen wor-
den verbruikt; de accijns vloeit in de schatkist van die lidstaat, dat wil zeggen de lid-
staat van bestemming van de goederen. Een degelijke beperking is onbestaanbaar op 
een binnenmarkt. Deze structurele weeffout die wordt versterkt door de minimumta-
rieven welke de ruimte geven tot onbeperkte tariefsverschillen tussen de lidstaten, is 
onverenigbaar met het internemarktbeginsel, omdat die linksom of rechtsom steeds 
leiden tot een binnengrenseffect96. Deze fundamentele vormgeving van het accijnsre-
gime is een gevolg van het onderlinge wantrouwen Van de lidstaten de accijnsop-
brengsten bij het ontbreken van een communautaire schatkist onderling te verreke-
nen. Het is – ter vergelijking en ter illustratie – dezelfde teleurstellende situatie als 
wanneer in het binnenland van Nederland bijvoorbeeld in Utrecht nog accijns-
goederen met bestemming Groningen zouden worden aangekocht waarvan de accijns 
wegens het ontbreken van een centrale schatkist (quod non) onder een flinke admini-
stratievelastendruk uiteindelijk zou worden geheven in Groningen omdat de goederen 
aldaar voor verbruik zijn bestemd. Aan ‘de binnenlandsche tolliniën’97 is, zoals gezegd, 
in de tweede helft van de 19e eeuw een definitief einde gemaakt, omdat die al naar 
destijdse opvattingen ‘zoo vele belemmeringen zijn tegen de vrije ontwikkeling van de 
handel en nijverheid’98. Tariefsverschillen passen niet in een interne markt. Het slech-
ten ervan is een basisvereiste voor een goede werking van de interne markt voor ac-
cijnsgoederen. De instelling van de interne markt voor accijnsgoederen is na veertien 
jaar nog niet gelukt. Een coherent gemeenschappelijk beleid met betrekking tot de 
accijnzen, dat er zowel van uitgaat dat de accijnzen belangrijke middelen voor de 
schatkisten zijn, als zich rekenschap geeft van de vereisten van de interne markt, de 
internemarktgedachte en de verdere doelstellingen van het EG-verdrag, is zeer nood-
zakelijk99. 

De uitkomst van één groot binnenland zonder binnengrenzen naar analogie van het 
binnenland van een lidstaat, waar doorgaans interne neutraliteit heerst, zou binnen de 
Gemeenschap met zijn internemarktbeginsel bij gebreke van een communautaire 
schatkist zeker te realiseren zijn geweest door middel van een verrekensysteem ofwel 
‘clearingboard‘, dat de accijnsopbrengsten die overal binnen de interne markt worden 

 
96.  Zo ook: Terra (1984), blz. 100. Vgl. Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425 rk. 
97.  Handelingen II 1864-1865, 24 september 1864, blz. 20 rk. Handelingen II 1864-1865, 18 mei 1865, 

blz. 980 lk. Handelingen II 1864-1865, 19 mei 1865, blz. 991 rk. Handelingen II 1864-1865, 22 mei 
1865, 10181 rk. Handelingen II 1864-1865, 23 mei 1865, blz. 1022 lk. Handelingen I 1864-1865, 
1 juli 1865, blz. 324 rk. Handelingen II 1864-1865, 18 mei 1865, blz. 980 lk. Handelingen II 1864-
1865, 19 mei 1865, blz. 991 rk. 

98.  In Nederland zijn de tollinies die om alle steden liggen waar gemeentelijke belastingen worden 
geheven in 1865 geslecht. Kamerstukken II 1862-1863, CV, nr. 17, blz. 1372 rk. Handelingen II 
1863-1864, 12 mei 1863, blz. 6363-6364. 

99.  Vgl. Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 8-9.  
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gegeven herdistribueert naar die afzonderlijke schatkisten. Tussen de lidstaten die aan 
de vooravond van de instelling van de interne markt met elkaar onderhandelden over 
de voorwaarden voor die instelling, is een gereserveerd houding blijven bestaan te-
genover het antwoord op de vraag of de fiscale autoriteiten van de lidstaten wel in 
staat waren het welslagen van de clearing te waarborgen. Wat dit onderlinge wan-
trouwen betreft hadden de lidstaten een voorbeeld kunnen nemen aan de op dat mo-
ment nog bestaande BENELUX-accijnsunificatie. Het BENELUX-verdrag 1948 en het BENE-

LUX-verdrag 1950 voorzien in clearing tussen de schatkisten van de BENELUX-lidstaten 
van de opbrengsten van de geünificeerde wijnaccijns die op basis van het bestem-
mingslandbeginsel toekomen aan de BENELUX-lidstaat waar het verbruik plaatsvindt, 
maar zijn geheven en voldaan in het land van herkomst100. Mede door het clearing-
mechanisme werden de drie BENELUX-lidstaten van 1958 tot 1993 voor de toepassing 
van de wijnaccijns beschouwd als één EEG-lidstaat101. 

De gemeenschapswetgever heeft het niet aangedurfd het zozeer bij de interne 
markt zonder binnengrenzen en zonder communautaire schatkist behorende clearing-
systeem te introduceren, doch gekozen voor een heffingsysteem zonder clearing 
waarbij accijnsgoederen onder schorsing van accijns binnen het gesloten stelsel van 
onderling verbonden belastingentrepots tot in de lidstaat van bestemming worden 
gebracht, zodat de accijns, in overeenstemming met zijn karakter van verbruiksbelas-
ting, ten bate komt van de lidstaat waar de goederen in consumptie worden ge-
bracht102. De interne markt is daarmee niet het binnenland geworden waar de heffing 
wegens het verbruik van accijnsgoederen plaatsvindt. Het binnenland waar de heffing 
wegens verbruik plaatsvindt is nog beperkt gebleven tot de binnenlanden van elk van 
de lidstaten. Deze beperking is onverenigbaar met het internemarktbeginsel vanwege 
het steeds optredende binnengrenseffect. Een saillant voorbeeld is de accijns van 
goederen, zoals minerale oliën, die worden gebruikt als hulpstof bij de vervaardiging 
van andere goederen of als motorbrandstof ten behoeve van transportdiensten, vormt 
een bestanddeel van de kostprijs van deze goederen en diensten. Het is zeer wel 
denkbaar dat de laatstbedoelde goederen en diensten in een andere lidstaat worden 
verbruikt of worden uitgevoerd naar een derde land. Worden de vervaardigde goede-
ren naar een andere lidstaat gebracht of uitgevoerd of de transportdiensten grensover-
schrijdend verricht, dan komen de accijnzen van minerale oliën die eerder de kostprijs 
van de overgebrachte of uitgevoerde goederen en internationaal verrichte diensten 
hebben verhoogd niet voor teruggaaf in aanmerking, zulks in tegenstelling tot de 
omzetbelasting, die ook ter zake van de grond- en hulpstoffen aan de exporteur wordt 
teruggegeven. Aldus legt de accijnsheffing, als gevolg van de nog onderling tussen de 
lidstaten bestaande tariefsverschillen toch, zij het relatief geringe, beperkingen op aan 
het vrije handelsverkeer, en kunnen prijsverhoudingen worden verstoord, maar laat 

 
100.  Artikel 6 Benelux-verdrag 1948. Kamerstukken II 1948-1949, 1115 nr. 3, blz. 4-6. Artikel 19 Bene-

lux-verdrag 1950. Kamerstukken II 1949-1950, 1703 nr. 3, blz. 10. 
101. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 

vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 20. 
102.  Vgl. Kamerstukken II 1949-1950, 1703 nr. 3, blz. 10. Artikelen 6, 9, 15, 15bis en 15ter Accijnsricht-

lijn. 
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de accijnsheffing het vrije goederenverkeer overigens ongemoeid. Van elders komen-
de goederen worden niet zwaarder belast dan soortgelijke goederen van binnenlandse 
oorsprong (externe neutraliteit). 

4.1.9 Rechtsgrondentoetsing 

In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 5 wordt getoetst in hoeverre de communautaire 
accijnzen in overeenstemming zijn met het ideaalbeeld van de interne markt. Voorts 
wordt getoetst in hoeverre de rechtsgronden die in de voorgaande twee hoofdstukken 
zijn afgeleid uit 200 jaar ontwikkelingsgang van de Nederlandse accijnzen zijn terug te 
vinden in het Europese accijnsregime, gebundeld in de navolgende vijf criteria: 
1. de communautaire accijnzen, inclusief de EB, zijn accijnzen en behoren als ac-

cijnzen te worden geduid (legaliteitsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel); 
2. het communautaire accijnsregime draagt bij tot een goede werking van de inter-

ne markt. In het vrije verkeer van goederen treden met betrekking tot het intra-
communautaire vervoer van accijnsgoederen geen binnengrenseffecten op, for-
mele noch materiële (legaliteitsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel). De werking 
van het accijnsregime is georganiseerd als ware de interne markt een binnenland 
van een lidstaat waar interne neutraliteit heerst: regionale tariefsverschillen, 
verschillend gebruik van fiscale merktekens en teruggaafregelingen, verschillen 
in heffing en invordering, verplichte regelingen voor fiscaal vertegenwoordigers 
en binnengrensoverschrijdende verlegging van verschuldigdheid van accijns, be-
perkingen van de actieradius van voer- of werktuigen en afwijkende rekeneen-
heden zijn onbestaanbaar in een binnenland dus ook binnen de interne markt. 
Het accijnsregime werkt juridisch en economisch neutraal uit, waardoor bij uit-
slag of invoer op het grondgebied van de Gemeenschap slechts éénmaal accijns 
verschuldigd is. De verschuldigdheid ervan in alle lidstaten gelijkelijk geregeld. 
De accijnzen worden gerestitueerd indien de accijnsgoederen niet voor verbruik 
op het grondgebied van de Gemeenschap bestemd zijn of verloren zijn gegaan en 
dienen naar hun aard niet tot bescherming van bepaalde bedrijven (bestem-
mingslandbeginsel, neutraliteitsbeginsel); 

3. de communautaire accijnzen belasten goederen en diensten die als heffingsob-
jecten zorgvuldig op opbrengstgenererend vermogen zijn geselecteerd, zitten 
versluierd in de prijzen van die goederen en diensten en worden onmerkbaar via 
die prijzen geheven (beginsel van de minste pijn). Zij treffen zowel productieve 
als consumptieve bestedingen. Met de opbrengst die zijn genereren dragen zij bij 
aan een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk (verdelende rechtvaardig-
heid); 

4. de communautaire accijnzen voldoen aan het vereiste van de dubbelratio, wor-
den naast de opbrengstgenererende functie ingezet als alcoholmatigend, ener-
giebesparend en tabaksmijdend, worden reëel constant gehouden ter handha-
ving van hun werkingskracht, waardoor zij de lidstaten kunnen dienen als in-
strument voor het voeren van prijsbeleid (welvaartsbeginsel); 

5. de communautaire accijnzen treffen het verbruik door het belasten van beste-
dingen, waardoor de lasten ervan kunnen worden afgewenteld op de uiteindelij-
ke verbruiker, waardoor zij bijdragen aan een rechtvaardige verdeling van de be-
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lastingdruk, omdat de opbrengsten van de communautaire accijnzen worden 
aangewend voor verlaging van de directe lasten op arbeid en ondernemen. 

 
Dit hoofdstuk biedt in het licht van deze vijf criteria een beeld van de werking van het 
Europese accijnsregime langs het stramien van de Accijnsrichtlijn, de rechtspraak van 
het HvJ EG en Nederlandse rechtspraak. Omdat de Accijnsrichtlijn voorschrijft, dat 
heffing en de invordering van de accijnzen plaatsvindt volgens de eigen, nationale 
heffings- en invorderingsprocedures van de lidstaten103, zijn voor een compleet beeld 
van het accijnsregime en de wijze waarop deze aangelegenheid nationaal gestalte 
gegeven moet worden, de regels van de Accijnsrichtlijn aangevuld met de Nederlandse 
accijnswetgeving. 

Hoofdstuk 5 geeft de uitkomsten van de toetsing van het Europese accijnsregime 
aan het ideaalbeeld van de interne markt en de vijf criteria.  

4.2 Bronnen van Europees accijnsrecht 

‘Diplomatieke zaken gaan in den regel zeer langzaam. Men heeft het bestuur daarvan 
niet alleen in handen, maar men heeft daarbij met eene tegenpartij te doen, die ge-
woonlijk niet dezelfde reden heeft om haast te maken als de andere partij.’104 

 
MR. L.H.A. BARON VAN GERICKE VAN HERWIJNEN, 

minister van Buitenlandse Zaken, 13 januari 1873 

4.2.1 Accijnsrichtlijn 

De basis van het Europese accijnsregime, dat wil zeggen het geheel van regels dat 
nodig is voor de waarborging van het vrije verkeer van accijnsgoederen en -diensten, 
de heffing van de communautaire accijnzen in het binnenlandse en het intracommu-
nautaire handelsverkeer en het toezicht daarop, is neergelegd in de Accijnsrichtlijn105. 
Het doel van de Accijnsrichtlijn is de verwezenlijking van de fiscale neutraliteit van 
binnengrensoverschrijdende accijnsgoederentransacties106. Dit doel echter dient alleen 
de externe neutraliteit van de heffing, dat wil zeggen dat accijnsgoederen ongeacht 
herkomst binnen een lidstaat op dezelfde wijze worden belast. De Accijnsrichtlijn 
dient niet de interne neutraliteit binnen de interne markt. De Accijnsrichtlijn regelt de 
minimumharmonisatie van de accijnzen van alcoholhoudende, energie- en tabakspro-
ducten en omvat slechts productdefinities en minimumtarieven, die de ruimte laten 
voor de bestendiging van enorme tariefsverschillen tussen de intussen 27 lidstaten en 
verschillen in heffing en invordering van de accijnzen. Op basis van de Accijnsrichtlijn 
kan niets worden ondernomen tegen deze, die niet passen het internemarktbeginsel 
en maken dat er voor het verkeer van accijnsgoederen nog geen interne markt bestaat. 

 
103.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
104.  Handelingen I 1872-1873, 13 januari 1873, blz. 157 lk. 
105. De Accijnsrichtlijn is gebaseerd op artikel 93 EG. 
106. Overwegingen 9, 13 en 14 considerans Accijnsrichtlijn. 
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Het minimumgeharmoniseerde accijnsregime is uitsluitend gemodelleerd rond de 
externe neutraliteit met algehele veronachtzaming van de interne neutraliteit (gelijke 
tarieven en gelijke uitvoeringsvoorschriften) die binnen een interne markt behoort te 
bestaan. 

Met de Accijnsrichtlijn wordt niet beoogd het algemeen belang te beschermen, zo-
dat de lidstaten met eerbiediging van het EG-verdrag bevoegd zijn gebleven verboden 
en beperkingen te stellen aan de in-, door- of uitvoer ter bescherming van de openbare 
zedelijkheid, de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en het leven 
van personen, dieren of planten, het nationaal artistiek historisch en archeologisch 
bezit of uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom te 
verbieden of te beperken107. De Accijnsrichtlijn bevat het Europese regime voor de 
heffing van de communautaire accijnzen in het binnenlandse en het intracommunau-
taire handelsverkeer en voor het toezicht daarop108. Het grondgebied waarbinnen de 
Accijnsrichtlijn in werking is gebracht, is nauwkeurig afgebakend109. De objecten 
waarvan overeenkomstig deze communautaire regelgeving de Europese accijnzen 
worden geheven, zijn nog slechts alcohol-, energie- en tabaksproducten110. 

Het actuele accijnsregime is op 1 januari 1993 ingevoerd, als het sluitstuk van een 
debat dat in 1985 met het Witboek over de voltooiing van de interne markt zonder 
binnengrenzen op gang was gebracht, gevolgd door voorstellen van de EC voor de 
onderlinge aanpassing van heffingstructuren en accijnstarieven. Wat de tarieven be-
treft, zijn vooralsnog uitsluitend minimumwaarden vastgesteld. De Accijnsrichtlijn is 
vastgesteld op 25 februari 1992 en al vóór de inwerkingtreding ervan per 1 januari 
1993, aangepast en verfijnd bij de zogenaamde Bezemrichtlijn van 14 december 1992. 
Een van de aanpassingen omvat het vervoer van accijnsgoederen via het grondgebied 
van EVA-landen111. Ultimo 1994 heeft de Vereenvoudigingsrichtlijn verdere vereen-
voudigingen in de gemeenschappelijke accijnswetgeving aangebracht112. 

Het Europese accijnsregime is met specifieke geharmoniseerde heffingsbepalingen, 
definities en minimumtarieven ten aanzien van de afzonderlijke communautaire ac-
cijnzen uitgewerkt in de Accijnsrichtlijn, in zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen113: de 
Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken, de Tariefrichtlijn alcoholhoudende dran-

 
107.  Artikel 30 EG. HvJ EG 15 juni 1999, nr. C-394/97, Strafzaak tegen S. Heinonen, Jur. 1999, blz. I-3599, 

r.o. 29-30. HvJ EG 28 september 2006, nr. C-434/04, Strafzaak tegen Jan-Erik Anders Ahokainen, 
Mati Leppik, r.o. 15 en 20-21. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-189/95, Strafzaak tegen H. Franzén, nr. 
C-189/95, Jur. 1997, blz. I-5909, r.o. 71. 

108. Artikel 1 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
109. Eerste overweging considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 2 Accijnsrichtlijn. 
110. Artikel 3 lid 1 Accijnsrichtlijn. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 3 lid 1 Ac-

cijnsrichtlijn en uit de considerans bij de richtlijn van 16 december 1991 tot aanpassing van arti-
kel 33 Zesde richtlijn blijkt, dat de bepalingen moeten worden begrepen in het licht van het streven 
naar de voltooiing van de interne markt en de afschaffing van de (fiscale controles aan de) binnen-
grenzen. Terra-Kajus (1992). 

111. Nederland heeft de Bezemrichtlijn aanvankelijk bij ministeriële regeling geïmplementeerd in het 
stelsel van de Wa (Stcrt. 1992, 252) en enige tijd later bij wet (Stb. 1994, 87). 

112. Nederland heeft de Vereenvoudigingsrichtlijn geïmplmenteerd in de Wa en in het UB Accijns 
(Stb. 1995, 331). 

113. Artikel 1 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
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ken, de Richtlijn energiebelastingen, de Structuurrichtlijn tabaksproducten, de Ta-
riefrichtlijn sigaretten en de Tariefrichtlijn tabaksproducten. De Structuurrichtlijn 
minerale oliën en de Tariefrichtlijn minerale oliën zijn per 1 januari 2004 vervangen 
door de Richtlijn energiebelastingen. Deze uitvoeringsrichtlijnen bevatten definities 
van de essentialia van accijnsheffing, waarmee wordt beoogd door bescherming van 
het vrije verkeer van goederen en voorkoming van dubbele accijnsheffing de goede 
werking van de interne markt te bevorderen. Uit de titels en de overwegingen van de 
consideransen van deze richtlijnen blijkt dat de gemeenschappelijke definities en de 
vrijstellingen de instelling en de goede werking van de interne markt moeten bevor-
deren en de structuren van de accijnzen van alcoholhoudende, energie- en tabakspro-
ducten op communautair niveau moeten harmoniseren. De ratio van de Richtlijn 
energiebelastingen is het waarborgen van het vrije verkeer van energieproducten en 
elektriciteit binnen de interne markt en het voorkomen van verstoringen van de me-
dedinging die kunnen voortvloeien uit het feit dat de structuren van de accijns van de 
ene tot de andere lidstaat verschillen114. Voor de toepassing van de Richtlijn energiebe-
lastingen wordt onder het begrip minerale oliën in de Accijnsrichtlijn mede verstaan: 
alle energieproducten en elektriciteit zoals gedefinieerd in de Richtlijn energiebelas-
tingen, terwijl onder het begrip accijnzen in de Accijnsrichtlijn mede wordt verstaan: 
de nationale indirecte belastingen op energieproducten en elektriciteit115. 

4.2.2 Specifieke accijnsregelgeving 

Het accijnsregime is niet beperkt tot de Accijnsrichtlijn, maar ligt tevens vast in speci-
fieke richtlijnen, verordeningen, beschikkingen, aanbevelingen en een mededeling van 
de EC. Naast de eerdergenoemde zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen zijn dat de ver-
ordening onveraccijnsd document, de verordening veraccijnsd document, de verorde-
ning administratieve samenwerking, de beschikking geautomatiseerde gegevensver-
werking, de richtlijn en beschikking inzake fiscale merkstoffen, de denatureringsver-
ordening116, richtlijn 83/183 (belastingvrijstellingen bij definitieve particuliere in-
voer)117, de verordening betreffende het certificaat van vrijstelling van accijnzen voor 

 
114.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland (productie van thermische energie), Jur. 2004, 

blz. I-4733, r.o. 39 en 44. 
115.  Als bedoeld in artikel 2 en artikel 4 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
116.  Verordening (EG) nr. 3199/93 van de Commissie van 22 november 1993 inzake de wederzijdse 

erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling 
van accijns, PB L 288 van 23 november 1993. 

117.  Vanaf 31 december 1992 niet meer van toepassing op de accijnzen geregeld in de Accijnsrichtlijn 
(de accijnzen van alcoholhoudende, energie- en tabaksproducten) (artikel 23 lid 3 Accijnsrichtlijn), 
dat wil zeggen nog wel op de niet-communautaire accijnzen, zoals bijvoorbeeld de eenmalige au-
tobelastingen. HvJ EG 26 april 2007, nr. C-392/05,  (Georgios Alevizos) vs. 

 (Ypourgos Oikonomikon = ministerie van Financiën) (Richtlijn 83/183/EEG – artikel 6 – 
definitieve invoer in lidstaat van voertuig voor persoonlijk gebruik uit andere lidstaat – begrip ‘ge-
wone verblijfplaats’), Jur. 2007, blz. I-3505, r.o. 39. De richtlijn is vanaf 31 december 1992 ook niet 
meer van toepassing op de BTW (artikel 2 lid 2 Richtlijn 91/680/EEG van de Raad van 16 december 
1991 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 

 



Bronnen van Europees accijnsrecht 4.2 

317 

de strijdkrachten van de lidstaten van de NAVO en van de Rusland die op Duits grond-
gebied zijn gelegerd118, de beschikking van de Raad houdende verlagingen en vr•stel-
lingen van de acc•ns van bepaalde minerale oliën die gebruikt worden voor specifieke 
doeleinden119 en de aanbeveling van de EC met aanwijzingen voor entrepothouders120. 

4.2.3 Werkingssfeer 

Onder het primaat van de Accijnsrichtlijn werken de zes specifieke uitvoeringsrichtlij-
nen waarin de essentialia van de accijnzen van alcohol-, energie- en tabaksproducten 
zijn uitgewerkt121. De werkingssfeer is in wezen beperkt tot indeling van ac-
cijnsgoederen aan de hand van objectieve criteria – onder meer verband houdend met 
toegepaste productieprocedés -, omschrijving van de voorwaarden voor de verschul-
digdheid van de accijns, regulering van het verkeer van accijnsgoederen en de contro-
les daarop, vaststelling van de maatstaf van heffing, de minimumtarieven en de hand-
having, welke zo nodig kan worden afgedwongen via de rechter, in hoogste instantie 
het HvJ EG, met name om te waarborgen dat de verschuldigdheid van de accijns in alle 
lidstaten gelijk is geregeld om verstoringen van de mededinging te voorkomen122. De 
werkingssfeer omvat ook de nationale, nog niet geharmoniseerde accijnzen, welke 
niet alleen die op alcohol-, energie- en tabaksproducten drukken, maar ook op dien-
sten123. Het hart van het systeem van de Accijnsrichtlijn is de schorsingsregeling met 
het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots124. 

Ten aanzien van tabaksproducten wordt in de considerans van de Accijnsrichtlijn 
nog expliciet overwogen, dat de accijnsharmonisatie in het bijzonder tot gevolg moet 
hebben dat de concurrentieverhoudingen tussen de verschillende soorten tabakspro-
ducten die tot eenzelfde groep behoren, niet vervalst mag worden door belastinghef-
fing125. Belastingheffing mag immers geen invloed hebben op de keuzen van degenen 
die zich goederen en diensten aanschaffen.  

 
en tot wijziging, met het oog op de afschaffing van de fiscale grenzen, van richtlijn 77/388/EEG, PB L 
376, blz. 1). 

118.  Verordening (EG) nr. 31/96 van de Commissie van 10 januari 1996 betreffende het certificaat van 
vrijstelling van accijnzen, PB nr. L 8 van 11 januari 1996. 

119.  Beschikking van de Raad van 12 maart 2001 houdende verlagingen en vrijstellingen van de accijns 
van bepaalde minerale oliën die gebruikt worden voor specifieke doeleinden (2001/224/EG), PB nr. 
L 84/23 van 23 maart 2001. 

120.  Aanbeveling van de Commissie van 29 november 2000 houdende vaststelling van richtsnoeren voor 
entrepothouders op grond van Richtl•n 92/12/EEG van de Raad betreffende acc•nsproducten 
C(2000) 3355) (2000/789/EG), PB Nr. L 314/29 van 14 december 2000. 

121. Dit primaat blijkt duidelijk uit de overwegingen 27 en 33 van de considerans en uit artikel 3 van de 
Richtlijn energiebelastingen. 

122.  Artikel 3 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
123.  Artikel 3 Accijnsrichtlijn. Overweging 33 considerans en artikel 3, 10, 14, 20, 21, 22 en 27 Richtlijn 

energiebelastingen. 
124.  Artikelen 6, 15, 15bis en 15ter Accijnsrichtlijn. 
125.  Overweging 2 en 3 considerans Structuurrichtlijn tabaksproducten. Overweging 4 considerans 

Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
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4.2.4 Bewoordingen en begrippen 

De lidstaten zijn verplicht om het met de richtlijn beoogde resultaat met behulp van 
eigen wetgeving te bereiken en om alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen 
die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren126. Vanuit het 
neutraliteitsoogpunt is het rechtsgelijkheidsbeginsel de bindende norm. Ter waarbor-
ging van de eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht moeten de bewoor-
dingen van een communautair begrip dat voor de vaststelling van zijn betekenis en 
draagwijdte niet uitdrukkelijk naar het recht van (een of meer van) de lidstaten ver-
wijst, in de regel in de gehele Gemeenschap autonoom en op eenvormige wijze wor-
den uitgelegd, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de context en 
de doeleinden van de regeling waarvan dit begrip deel uitmaakt127. De communautaire 
rechtsorde knoopt voor de omschrijving van haar begrippen in beginsel niet aan bij de 
regels van nationale rechtsstelsels128. 

Communautaire begrippen worden in alle lidstaten eenvormig uitgelegd en toege-
past zonder dat daaraan een nationaal rechtsstelsel te pas komt129. In een enkel geval 
verwijst communautaire regelgeving voor de toepassing daarvan naar specifieke nati-
onale wetgeving. In wat meer gevallen laat de communautaire regelgeving toepassing 
plaatsvinden met behulp van de nationale wetgeving van de lidstaat, zoals bijvoor-

 
126.  HvJ EG 10 april 1984, nr. 14/83, Sabine von Colson en Elisabeth Kamann vs. Nordrhein-Westfalen, 

Jur. 1984, blz. 1891. HvJ EG 8 oktober 1987, nr. 80/86, Kolpinghuis Nijmegen BV, Jur. 1987, 
blz. 3969. 

127.  HvJ EG 18 januari 1984, nr. 327/82, Ekro BV Vee- en vleeshandel vs. Produktschap voor vee en vlees 
(uitvoerrestituties voor rundvlees), Jur. 1984, blz. 107, r.o. 11. HvJ EG 19 september 2000, nr. 
C-287/98, Luxemburg vs. Berthe Linster, Aloyse Linster en Yvonne Linster (milieueffectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten), Jur. 2000, blz. I-6917, r.o. 43. HvJ EG 9 november 
2000, nr. C-357/98, The Queen vs. Secretary of State for the Home Department, ex parte Nana Yaa 
Konadu Yiadom (besluiten inzake vreemdelingenpolitie – tijdelijke toelating – bescherming door 
de rechter), Jur. 2000, blz. I-09265, r.o. 26). HvJ EG 1 april 2004, nr. C-389/02, Deutsche See-
Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzollamt Kiel (teraardebestellingen op volle zee), Jur. 2004, 
blz. I-3537, r.o. 19. HvJ EG 17 maart 2005, nr. C-170/03, Staatssecretaris vs. J.H.M. Feron (begrippen 
persoonlijke goederen en bezit – personenauto die door werkgever aan persoon ter beschikking is 
gesteld), Jur. 2005, blz. I-2299, r.o. 26. HvJ EG 30 maart 2006, nr. C-495/04, A.C. Smits-Koolhoven vs. 
Staatssecretaris (kruidensigaretten), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl? lang=nl, r.o. 17. 
HvJ EG 7 juni 2005, nr. C-17/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water e.a. vs. Directeur van de 
Dienst uitvoering en toezicht energie (interne markt voor elektriciteit – bevoorrechte toegang tot 
net voor grensoverschrijdende elektriciteitstransmissie – onderneming die voorheen was belast 
met beheer van diensten van algemeen economisch belang), Jur. 2005, blz. I-4983, r.o. 41 en de al-
daar aangehaalde rechtspraak. 

128.  P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a., Het recht van de Europese Unie en van de Europese 
Gemeenschappen, Deventer 2003, blz. 350-351. HvJ EG 14 januari 1982, nr. 64/81, Nicolaus Corman 
& fils SA vs. Hauptzollamt Gronau (consumptie-ijs), Jur. 1982, blz. 13, r.o. 8. HvJ EG 2 april 1998, nr. 
C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man in 
Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd, Jur. 1998, blz. I-1605, 
r.o. 30. HvJ EG 22 mei 2003, nr. C-103/01, EC vs. Duitsland, Jur.  2003, blz. I-5369, r.o. 33. 

129.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 8 juni 2000, nr. C-400/98, Finanzamt Goslar vs. Brigitte Breitsohl, Jur. 2000, 
blz. I-04321, r.o. 48. 
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beeld gebeurt met de heffing en de invordering van de accijnzen. In dit specifieke 
gevalt stelt de Accijnsrichtlijn nog wel een specifiek neutraliteitsvereiste aan de toe-
passing van nationale regelgeving, namelijk dat zij: ‘dezelfde heffings- en invorde-
ringsprocedure toepassen op nationale producten en op producten uit andere Lid-
Staten’130. Volgens de vierde overweging van de considerans van de Accijnsrichtlijn 
moet de verschuldigdheid van de accijnzen in alle lidstaten gelijk worden geregeld om 
de totstandbrenging en de werking van de interne markt te waarborgen. 

Bij het ontbreken van verwijzingen naar het nationale recht van de lidstaten of van 
definities van gebezigde begrippen, vormt het HvJ EG overeenkomstig het neutrali-
teitsbeginsel autonome communautaire begrippen. Een autonome uitleg is te meer 
geboden omdat bijvoorbeeld de Richtlijn energiebelastingen verplichte vrijstellingen 
oplegt om een reeks activiteiten niet aan accijns te onderwerpen131. Een uitleg die op 
nationaal niveau afwijkt doet niet alleen afbreuk aan de harmonisatiedoelstellingen en 
aan de rechtszekerheid, maar leidt er in de eerste plaats toe dat marktdeelnemers 
verschillend worden behandeld132. 

Dat de accijnsharmonisatie vooralsnog niet volledig is, betekent niet dat het defini-
ëren van in communautaire regelgeving gebruikte begrippen tot de bevoegdheid van 
de lidstaten behoort. Dit hangt af van het antwoord op de vraag, of de betrokken be-
grippen een gebied betreffen dat reeds geharmoniseerd is of niet. Uit de omstandig-
heid dat de gemeenschapswetgever geen definitie aan een gebruikt begrip heeft gege-
ven kan niet worden afgeleid dat hij die definitie aan de lidstaten heeft willen overla-
ten. Definiëring door de lidstaten leidt immers tot verstoringen van de mededinging in 
de handel tussen de lidstaten, welke de harmonisatie nu juist wil tegengaan133. Com-
munautaire begrippen zijn er intussen legio, zoals bijvoorbeeld: aangaan van verbinte-
nissen134, gemeenschappelijke markt135, het vrije verkeer136, intracommunautaire verwer-
ving137, of138, onderneming139, rechtspersoon140, verhuur van onroerend goed141, verzeke-

 
130.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
131.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede 

Airways AB, vs. Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 31. HvJ EG 1 april 2004, nr. 
C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzollamt Kiel (teraardebestel-
lingen op volle zee), Jur. 2004, blz. I-3537, r.o. 20. HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV 
vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 14 januari 2006, r.o. 23. 

132.  HvJ EG 1 april 2004, nr. C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzollamt 
Kiel (teraardebestellingen op volle zee), Jur. 2004, blz. I-3537, r.o. 21. HvJ EG 1 maart 2007, nr. 
C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 14 januari 2006, r.o. 23. 

133.  Vgl. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland (productie van thermische energie), 
Jur. 2004, blz. I-4733, r.o. 44-46. 

134.  HvJ EG 19 april 2007, nr. C-455/05, Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH vs. Finanzamt 
Hamburg-Eimsbüttel, PB C 60 van 11 maart 2006. 

135.  Zie de inleiding op dit hoofdstuk hierboven. 
136.  HvJ EG 8 februari 1983, nr. 124/81, EC vs. VK (niet-nakoming – maatregelen van gelijke werking – 

UHT-melk), Jur. 1983, blz. 203, r.o. 10, bevestigd in: HvJ EG 15 maart 2007, nr. C-54/05, EC vs. Fin-
land (overbrengingsvergunning), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 36. 

137.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 712 nr. 3, § 2.3. 
138.  HvJ EG 12 juli 2005, nr. C-304/02, EC vs. Frankrijk (Franse visserij; niet-nakoming arrest van het 

HvJ EG), Jur. 2005, blz. I-6263, r.o. 83. 
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ring142, werknemer143. Ook het accijnsregime kent communautaire begrippen, zoals: 
atypische wijze van vervoer144, bedrijfsmotorvoertuigen145, binnenwateren146, bezit147, 
communautaire wateren148, diensten149, door particulieren voor eigen behoefte verkregen 
en door hen zelf vervoerde producten150, gebruikt als brandstof voor verwarming151, ge-
neesmiddel152, goederen153, levering154, medische doeleinden155, merken van minerale oli-
en156, overmacht157, persoonlijke goederen158, vaart159, voorhanden hebben160. Alcoholhou-

 
139.  HvJ EG 23 april 1991, nr. 41/90, Klaus Höfner en Fritz Elser vs. Macrotron GmbH (‘een onderneming 

in de zin van artikel 81, eerste lid, van het Verdrag’), Jur. 1991, blz. I-1979, r.o. 34. 
140.  HvJ EG 28 oktober 1982, nr. 135/81, Groupement des agences de voyages ASBL vs. EC, Jur. 1982, 

blz. 3799, r.o. 10. 
141.  HvJ EG 16 januari 2003, nr. C-315/00, Rudolf Maierhofer vs. Finanzamt Augsburg-Land, Jur. 2003, 

blz. I-563, r.o. 26. 
142.  HvJ EG 25 februari 1999, nr. C-349/96, Card Protection Plan vs. Commissioners of Customs and 

Excise, Jur. 1999, blz. I-00973, r.o. 22 en 36. 
143.  HvJ EG 19 maart 1964, nr. 75/63, M.K.H. Unger vs. Bestuur van de bedrijfsvereniging voor detail-

handel en ambachten, Jur. 1964, blz. 371. 
144.  HvJ EG 15 november 2007, nr. C-330/05, Strafzaak tegen Per Fredrik Lennart Granberg, te Tavelsjö, 

r.o. 29 en 37. 
145. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 2004, 

blz. I-7905, r.o. 42. 
146.  HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 

14 januari 2006, r.o. 31. 
147.  HvJ EG 17 maart 2005, nr. C-170/03, Staatssecretaris vs. J.H.M. Feron (begrippen persoonlijke goe-

deren en bezit – personenauto door werkgever aan werknemer ter beschikking gesteld), Jur. 2005, 
blz. I-2299, r.o. 29-31. Artikel 2 en artikel 3 Verordening douanevrijstelling. 

148.  HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 
14 januari 2006, r.o. 26. 

149.  HvJ EG 5 februari 1981, nr. 154/80, Staatssecretaris vs. Coöperatieve aardappelenbewaarplaats GA 
(tegenwaarde van een verrichte dienst), Jur. 1981, blz. 445, r.o. 9 en 15. HvJ EG 4 oktober 1991, nr. 
C-159/90, The society for the protection of unborn children Ireland Ltd. vs. Stephen Grogan en an-
deren (begrip dienst), Jur. 1991, blz. I-04685, r.o. 26. 

150.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. Conclusie A-G Jacobs van 1 december 2005 voor HvJ EG 23 november 
2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075. 

151.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland (productie van thermische energie), Jur. 2004, 
blz. I-4733, r.o. 44 en 56-57. 

152.  HvJ EG 30 maart 2006, nr. C-495/04, A.C. Smits-Koolhoven vs. Staatssecretaris (kruidensigaretten), 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 7. 

153. HvJ EG 10 december 1968, nr. 7/68, EC vs. Italië (voorwerpen van artistiek, historisch, archeologisch 
of ethnografisch belang), Jur. 1968, blz. 617, r.o. 2. 

154.  Artikel 7 en artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
155.  HvJ EG 30 maart 2006, nr. C-495/04, A.C. Smits-Koolhoven vs. Staatssecretaris (kruidensigaretten), 

www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 22. Dit arrest is gewezen op prejudiciële 
vragen van de HR over de uitleg van het communautaire begrip ‘medische doeleinden’ in de Struc-
tuurrichtlijn tabaksproducten, op advies van A-G Overgaauw (2003) naar aanleiding van een door 
Hof Leeuwarden bevestigde naheffingsaanslag inzake het voorhanden hebben van kruiden-
sigaretten, Conclusie A-G 30 juni 2003, nr. 38.571 en nr. 38.572. 

156. Richtlijn fiscale merkstoffen. Artikelen 8b en 9 Structuurrichtlijn minerale oliën (per 1 januari 2004 
vervallen). Artikel 24 Richtlijn energiebelastingen. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland 
Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 2004, blz. I-7905, r.o. 53-55. 
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dende dranken en energieproducten zijn gedefinieerd aan de hand van de GN-codes. 
Gelijk de vrijstellingen in de BTW-richtlijn161 allemaal communautaire begrippen 
zijn162, zijn de vrijstellingen van de Accijnsrichtlijn en de bijbehorende zes specifieke 
uitvoeringsrichtlijnen dat ook163. 

De lidstaten mogen geen eigen invulling geven aan begrippen van de richtlijnen. Er 
is geen plaats voor beoordelingsvrijheid door de afzonderlijke lidstaten. Als een vraag 
over uitlegging van Europese bepalingen wordt opgeworpen in een zaak die aanhan-
gig is bij een nationale rechter waarvan de beslissingen volgens het nationale recht 
niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze rechter gehouden zich met die vraag tot 
het HvJ EG te wenden164. De nationale rechter van wie de beslissingen naar nationaal 
recht vatbaar zijn voor hoger beroep, staat het vrij om te beoordelen of het eventueel 
noodzakelijk is om het HvJ EG een prejudiciële uitleggingsvraag te stellen165. Naar 
vaste rechtspraak van het HvJ EG moet deze verwijzingsverplichting worden gezien in 
het kader van de samenwerking tussen de nationale rechters in hun hoedanigheid van 
rechters belast met de toepassing van het gemeenschapsrecht en het HvJ EG, ter ver-
zekering van de juiste toepassing en eenvormige uitlegging van het gemeenschaps-

 
157.  Artikel 14 lid 1 derde volzin Accijnsrichtlijn bepaalt dat elke lidstaat de voorwaarden vaststelt 

waaronder de in de eerste volzin van dat artikel bepaalde vrijstellingen worden verleend, maar die 
verwijzing naar het nationale recht heeft geen betrekking op de inhoud of de draagwijdte van het 
begrip overmacht als bedoeld in die eerste volzin. HvJ EG 18 december 2007, nr. C-314/06, Société 
Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) vs. Administration des douanes et droits indirects Direction 
nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) (minerale oliën – verliezen – vrij-
stelling van rechten – overmacht), r.o. 40. 

158.  HvJ EG 17 maart 2005, nr. C-170/03, Staatssecretaris vs. J.H.M. Feron (begrippen persoonlijke goede-
ren en bezit – personenauto door werkgever aan werknemer ter beschikking gesteld), Jur. 2005, 
blz. I-2299, r.o. 24. Artikel 1 lid 2 onderdeel c Verordening douanevrijstelling. 

159.  Artikel 14 lid 1 onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de 
Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 14 januari 2006, r.o. 40. 

160.  Artikel 7 Accijnsrichtlijn. 
161.  Artikel 131 e.v. BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 13 Zesde BTW-richtlijn). 
162.  HvJ EG 15 juni 1989, nr. 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties (SUFA) vs. Staatssecretaris, 

Jur. 1989, blz. 1737, r.o. 11. HvJ EG 25 februari 1999, nr. C-349/96, Card Protection Plan vs. 
Commissioners of Customs and Excise, Jur. 1999, blz. I-00973, r.o. 15. 

163. HvJ EG 1 april 2004, nr. C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzollamt 
Kiel (teraardebestellingen op volle zee), Jur. 2004, blz. I-3537, r.o. 19. HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-
346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. Riksskatteverket Zweden, Jur. 
1999, blz. I-3419, r.o. 31. 

164.  Artikel 234 EG. HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente 
vs. Fazenda Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, 
r.o. 17. De lijn van dit arrest is doorgetrokken in: HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Sii-
lin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487. HvJ EG 4 november 1997, nr. C-337/95, Parfums Christian Dior 
SA en Parfums Christian Dior BV vs. Evora BV, Jur. 1997, blz. I-6013, r.o. 24. HvJ EG 4 juni 2002, nr. 
C-99/00, Strafzaak tegen Kenny Roland Lyckeskog (communautaire regeling inzake douanevrijstel-
lingen), Jur. 2002, blz. I-4839, r.o. 14-15. 

165.  HvJ EG 15 september 2005, nr. C-495/03, Intermodal Transports BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, 
blz. I-8151, r.o. 29-31. 
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recht in alle lidstaten166. In de eerste plaats wordt met de samenwerking beoogd te 
voorkomen, dat zich in een lidstaat nationale rechtspraak ontwikkelt die niet met het 
gemeenschapsrecht spoort167. Tot bindende uitlegging van het gemeenschapsrecht is 
uitsluitend het HvJ EG bevoegd; de EC heeft die bevoegdheid niet168. Binnen het steun-
regime heeft de EC wel de bevoegdheid eventuele onverenigbaarheden van steun-
maatregelen met de gemeenschappelijke markt vast te stellen169, zulks onder toezicht 
van het HvJ EG170. De nationale rechter dient derhalve bij de toepassing van nationaal 
recht, ongeacht of het daarbij gaat om bepalingen die dateren van eerdere of latere 
datum dan de richtlijn, dit recht zoveel mogelijk – zo nodig aan de hand van de door 
het HvJ EG bij wege van prejudiciële beslissing te geven interpretatie – uit te leggen in 
het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee be-
oogde resultaat te bereiken171. Het HvJ EG heeft in het GOMES VALENTE-arrest (2001) 
beslist dat alleen in een arrest van het HvJ EG de rechten en verplichtingen van de 
lidstaten kunnen worden vastgesteld en hun gedragingen kunnen worden beoor-
deeld172. A-G FENNELLY (2000) formuleert dit treffend in zijn conclusie voor dat arrest: 
‘such a decision [door de EC om de inbreukprocedure in te trekken] may be coloured 
by political or practical considerations which remain outside the jurisdiction of the 
Court. The decisive consideration is, in any event, that the opinion of the Commission 

 
166.  HvJ EG 6 oktober 1982, nr. 283/81, CILFIT Srl en anderen Lauficio di Gavardo Spa vs. ministerie van 

Volksgezondheid, Jur. 1982, blz. 3415, r.o. 7. HvJ EG 4 november 1997, nr. C-337/95, Parfums Chris-
tian Dior SA en Parfums Christian Dior BV vs. Evora BV, Jur. 1997, blz. I-6013, r.o. 25. 

167.  HvJ EG 24 mei 1977, nr. 107/76, Hoffmann – La Roche A-G vs. Centrafarm Vertriebsgesellschaft 
Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Jur. 1977, blz. 00957, r.o. 5. HvJ EG 27 oktober 1982, nrs. 35/82 
en 36/82, Elestina Esselina Christina Morson vs. Staat der Nederlanden en het hoofd van plaatselijke 
politie in de zin van de Vreemdelingenwet alsmede Sewradjie Jhanjan vs. Staat der Nederlanden, 
Jur. 1982, blz. 03723, r.o. 8. 

168. HvJ EG 27 mei 1981, nrs. 142/80 en 143/80, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs. Essevi 
SpA en Carlo Salengo (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1981, blz. 1413, r.o. 16. HvJ EG van 
22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda Pública 
(Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 18. 

169.  Als bedoeld in artikel 88 EG. 
170.  HvJ EG 22 maart 1977, nr. 74/76, Iannelli & Volpi SpA vs. Ditta Paolo Meroni, Jur. 1977, blz. 557, 

r.o. 12. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des 
produits alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) 
vs. Frankrijk, Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 14. HvJ EG 2 augustus 1993, nr. C-266/91, Celulose Beira In-
dustrial (CELBI) SA vs. Fazenda Pública, Jur. 1993, blz. I-4337, r.o. 23. HvJ EG 27 oktober 1993, nr. 
C-72/92, Herbert Scharbatke vs. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Jur. 1993, 
blz. I-5509, r.o. 18 en 20. HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat français de l'Express internatio-
nal (SFEI) e.a. vs. La Poste e.a., Jur. 1996, blz. I-3547, r.o. 40 en 42. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, 
Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 53 en 59. 

171.  HvJ EG 13 november 1990, nr. C-106/89, Marleasing SA vs. La Comercial Internacional de Alimenta-
ción SA, Jur. 1990, blz. I-4135. Voor een voorbeeld van een verdragsconforme interpretatieplicht, 
zie: HvJ EG 5 oktober 1994, nr. C-165/91, Simon J.M. van Munster vs. Rijksdienst voor de Pensioe-
nen, Jur. 1994, blz. I-04661. 

172.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 
Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, BNB 2001/395. 
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that the legal situation in a Member State is in conformity with the Treaty is in no way 
determinative of the issue which can only be finally decided by the Court’173. Het 
HvJ EG is dus de overkoepelende rechterlijke instantie die als enige instelling van de 
Gemeenschap bevoegd is om vast te stellen of een lidstaat het EG-verdrag overtreedt. 
Een arrest waarbij het HvJ EG een bepaling van gemeenschapsrecht uitlegt werkt a 
priori terug vanaf de datum van inwerkingtreding van de uitgelegde bepaling. Het 
HvJ EG verklaart en preciseert de uitlegging van een bepaling van gemeenschapsrecht 
in de zin van de betekenis en de strekking van die bepaling zoals die vanaf het tijdstip 
van inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast174 op rechts-
betrekkingen die zijn ontstaan en tot stand gekomen vóór het arrest waarbij op het 
verzoek om uitlegging is beslist175. Slechts in zeer specifieke omstandigheden kan deze 
werking worden beperkt, bijvoorbeeld wanneer terugwerkende kracht ernstige eco-
nomische gevolgen teweeg zou brengen door de schaal waarop een geldig geachte re-
geling te goeder trouw is toegepast, of wanneer burgers en nationale autoriteiten tot 
een met de communautaire regeling strijdig gedrag waren gebracht op grond van een 
objectieve, grote onzekerheid over de strekking van de communautaire voorschriften, 
aan welke onzekerheid de opstelling van andere lidstaten of van de EC mogelijk ook 
heeft bijgedragen176. Als het HvJ EG bij de uitleg van bepalingen van gemeenschaps-
recht geen overgangsregeling treft, kan de nationale rechter dat voor daarmee over-
eenkomende nationale bepalingen niet alsnog doen. 

4.2.5 Accijnsheffing verplicht  

Het doel van de Accijnsrichtlijn is het bevorderen van de goede werking van de inter-
ne markt voor het vrije verkeer van accijnsgoederen binnen de interne markt177, met 
name om te verzekeren dat de accijns in alle lidstaten onder gelijke voorwaarden 
verschuldigd is178. De lidstaten zijn verplicht van alle goederen die in het accijnsregime 

 
173.  Conclusie A-G Fennelly van 21 september 2000 voor HvJ EG van 22 februari 2001, nr. C-393/98, 

Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda Pública (Bijzondere belasting op motor-
voertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327. 

174.  Op basis van artikel 234 EG. 
175.  HvJ EG 27 maart 1980, nr. 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs.Denkavit Italiana Srl, 

Jur. 1980, blz. 1205, r.o. 16. HvJ EG 13 februari 1996, nrs. C-197/94 en C-252/94, Société Bautiaa vs. 
Directeur des services fiscaux des Landes en Société française maritime vs. Directeur des services 
fiscaux du Finistère, Jur. 1996, blz. I-505, r.o. 47. 

176.  HvJ EG 4 oktober 2001, nr. C-294/99, , Jur. 2001, 
blz. I-6797, r.o. 36. 

177.  Zo ook: HvJ EG 11 november 1997, nr. C-408/95, Eurotunnel SA e.a. vs. SeaFrance, voorheen Société 
nouvelle d'armement transmanche SA (SNAT), Jur. 1997, blz. I-6315, r.o. 7. HvJ EG 24 februari 2000, 
nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 7. Het HvJ EG 
verklaart dat het doel van de Accijnsrichtlijn is per 31 december 1992 de voorwaarden te scheppen 
voor het verkeer van accijnsproducten binnen een interne markt zonder fiscale grenzen.  

178.  Overwegingen 9, 13 en 14 considerans Accijnsrichtlijn. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The 
Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd., J. 
Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar 
accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 22. HvJ EG 
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zijn gedefinieerd accijns te heffen; het staat de lidstaten niet vrij een communautair 
accijnsgoed buiten de heffing te laten179. Vrijstellingen of andere differentiaties mogen 
niet worden verruimd180. De lidstaten hebben daarmee een voldoende armslag om te 
waarborgen, dat de accijnsheffing van accijnsgoederen zich zodanig tot elkaar ver-
houden dat elke bescherming van de binnenlandse productie conform het fiscaal dis-
criminatieverbod is uitgesloten181. 

Een voorbeeld waarin de lidstaten worden gehouden aan de verplichting van alle 
door het communautaire accijnsregime aangewezen goederen accijns te heffen is de 
Duitse THERMISCHE ENERGIE-kwestie. In de Structuurrichtlijn minerale oliën ontbreekt 
een communautaire definitie van het begrip gebruikt als brandstof voor verwarming182. 
Het Duitse Bundesfinanzhof heeft dit begrip voor de Duitse accijnswetgeving in zijn 
rechtspraak op successievelijk zodanig beperkte wijze gestalte gegeven, dat die beper-
king Duitsland kwam te staan op een inbreukprocedure. De EC stelde in die procedure, 
dat Duitsland in strijd handelde met de Structuurrichtlijn minerale oliën, door niet van 
alle minerale oliën die bestemd zijn om als brandstof voor verwarming te dienen ac-
cijns te heffen183. De Duitse rechtspraak had door verschil te maken tussen verbrennen 
(verbranden) en verheizen (verhitten) dit begrip beperkt tot het bewust gebruik van 
het calorisch vermogen van een stof, dat wil zeggen de gehele of gedeeltelijke ver-
branding van een minerale olie voor de productie van warmte, die geheel of gedeelte-
lijk wordt overgebracht op een andere stof, die de hoedanigheid van nieuwe energie- 
of warmtedrager moet aannemen. Het concrete gebruik van de nieuwe warmtedrager 
als middel tot verwarming rechtvaardigt dan de conclusie dat de minerale olie die is 
gebruikt voor het voortbrengen van deze warmtebron, dat wil zeggen: is gebruikt als 
brandstof voor verwarming. Valt de verbranding van de minerale olie in het kader van 
een homogeen proces echter samen met de verwerking of de vernietiging van de stof 
die de thermische energie absorbeert die door de verbranding is opgewekt, dan wordt 
de minerale olie volgens de Duitse rechtspraak niet als brandstof, maar voor andere 
doeleinden gebruikt, en moet die dus niet aan de accijns worden onderworpen. Het 
HvJ EG besliste in het THERMISCHE ENERGIE-arrest (2004) echter, dat het begrip betrek-
king heeft op alle vormen van gebruik van minerale oliën voor de productie van 
thermische energie. Daartoe volgde het HvJ EG terecht het advies van A-G GEELHOED 
(2003) die het in zijn conclusie veelzeggend had geacht dat de gemeenschapswetgever 
geen inperking van het begrip gebruikt als brandstof voor verwarming heeft gewild, 

 
5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, 
r.o. 39. HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Ministero delle 
Finanze, Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 41. 

179.  Artikelen 1, 7, 11, 16 en 19 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 1 Richtlijn energie-
belastingen. Artikel 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. Artikel 1 Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
Artikel 1 Tariefrichtlijn sigaretten. 

180.  GvEA EG 5 april 2006, nr. T-351/02, Deutsche Bahn AG vs. EC, r.o. 106. 
181. Artikel 90 tweede volzin EG. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distributi-

on (Socridis) vs. Receveur principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 20-21. 
182.  Artikel 2 lid 2 Structuurrichtlijn minerale oliën. De Structuurrichtlijn minerale oliën is per 1 januari 

2004 vervallen en vervangen door de Richtlijn energiebelastingen. 
183.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland (productie van thermische energie), Jur. 2004, 

blz. I-4733, r.o. 17. 
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inperking van het begrip gebruikt als brandstof voor verwarming heeft gewild, door op 
een gebied waar hij dat wel wilde te voorzien in een verplichte vrijstelling die speci-
fiek betrekking heeft op minerale oliën die in hoogovens met het oog op chemische 
reductie worden ingespoten als toevoeging aan de steenkool, welke als voornaamste 
brandstof wordt gebruikt (de raffinaderijvrijstelling). Dit is een uitdrukkelijke uitzon-
dering op het beginsel van belastbaarheid van minerale oliën184. Het zou immers niet 
nodig zijn geweest in deze vrijstelling te voorzien, wanneer het geval waarop zij be-
trekking heeft, van meet af aan buiten de werkingssfeer van de Structuurrichtlijn 
minerale oliën valt, omdat minerale olie die voor de chemische reductie dient, niet als 
brandstof wordt gebruikt. Vanuit het oogpunt van wetgevingstechniek wordt voor een 
dergelijke oplossing gekozen, wanneer de uitgezonderde situatie in beginsel onder de 
basisregel valt, en niet wanneer het erom gaat, deze te verduidelijken. Bovendien staat 
vast dat, zo de gemeenschapswetgever met de vaststelling van de betrokken vrijstel-
ling een verduidelijking heeft willen geven, de vrijstellingsbepalingen van de Struc-
tuurrichtlijn minerale oliën185 dan geen vormen van gebruik van minerale oliën dek-
ken die op grond van de Duitse rechtspraak niet aan de accijns moeten worden on-
derworpen186. De Richtlijn energiebelastingen is op 1 januari 2004 in de plaats gesteld 
van de Structuurrichtlijn minerale oliën. Op basis van het THERMISCHE ENERGIE-arrest 
heeft het begrip verwarmingsbrandstof in de Richtlijn energiebelastingen ook betrek-
king op alle vormen van verbruik van energieproducten voor de voortbrenging van 
thermische energie187. 

Verplichte vrijstellingen dienen volgens het HvJ EG in de Italiaanse zaak-COSME-
TISCHE PRODUCTEN (2000) en de Litouwse zaak-UAB PROFISA (2007) ook metterdaad te 
worden toegepast188. 

Verstoringen van de mededinging en meer in het algemeen van de goede werking 
van de interne markt die de Accijnsrichtlijn beoogt te voorkomen, kunnen optreden 
ongeacht de hoedanigheid van de handelende personen en hun motieven. Vraag en 
aanbod naar goederen en diensten mogen door belastingheffing in slechts dezelfde 
mate worden gereduceerd. De samenstelling van goederen en diensten in de leefge-
meenschap behoort ongewijzigd te blijven. Daarom drukken de communautaire ac-
cijnzen op het binnenlandse verbruik van alcohol-, energie- en tabaksproducten onge-
acht hun herkomst, dat wil zeggen onverschillig of zij op het grondgebied van een 
lidstaat zijn vervaardigd, op het grondgebied van de ene lidstaat zijn vervaardigd en 
naar dat van een andere lidstaat zijn overgebracht of afkomstig zijn van buiten de 

 
184.  Conclusie A-G Geelhoed van 8 mei 2003 voor HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland 

(productie van thermische energie), Jur. 2004, blz. I-4733, r.o. 64-67. 
185.  Artikel 8 lid 1 Structuurrichtlijn minerale oliën. 
186.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland (productie van thermische energie), Jur. 2004, 

blz. I-4733, r.o. 52-54. 
187.  Artikel 2 Richtlijn energiebelastingen. 
188.  HvJ EG 19 april 2007, nr. C-63/06, UAB Profisa vs. Muitin s departamentas prie Lietuvos Respublikos 

finans  ministerijos (alcohol verwerkt in chocoladeproducten – vrijstelling accijns), www.cu-
ria.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 19. HvJ EG 7 december 2000, nr. C-482/98, Italië 
vs. EC (Italië mag accijnsvrijstelling niet weigeren voor bepaalde producten die zijn vrijgesteld van 
accijns uit hoofde van richtlijn 92/83 – cosmetische producten), Jur. 2000, blz. I-10861, r.o. 50-51. 



4.2   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

326 

Gemeenschap en op het grondgebied van een van de lidstaten van de Gemeenschap 
zijn ingevoerd. 

4.2.6 Karakter en reikwijdte uitvoeringsrichtlijnen 

Evenals de Accijnsrichtlijn hebben haar zes uitvoeringsrichtlijnen tot doel het bevor-
deren van de goede werking van de interne markt op het gebied van het vrije verkeer 
van accijnsgoederen en -diensten en de accijnsheffing189. De richtlijnen regelen (1) de 
aanpassing van de accijnstarieven onderling tussen de lidstaten, (2) de werkingssfeer 
en de berekeningsmethodiek van de verschuldigde accijnzen van de communautaire 
accijnsgoederen en hebben (3) via harmonisatie van de nationale accijnswetgevingen 
tot doel de verdere totstandkoming en de goede werking van de interne markt te 
bevorderen en te waarborgen. Het doel is niet de accijnsheffing tussen accijnsgoederen 
onderling aan te passen, aldus het HvJ EG in het SOCRIDIS-arrest (1999)190. De richt-
lijnen verplichten de lidstaten enkel de minimumtarieven voor communautaire alco-
hol-, energie- en tabaksproducten toe te passen. 

De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken heeft betrekking op bier, wijn, andere 
gegiste dranken dan wijn en bier, tussenproducten en ethylalcohol. De structuurricht-
lijn en de bijbehorende tariefrichtlijn verplichten de lidstaten enkel een minimumac-
cijns toe te passen. De definities van de belaste alcohol en alcoholhoudende dranken 
zijn gebaseerd op de gecombineerde nomenclatuur die van kracht is op de datum 
waarop deze richtlijnen zijn vastgesteld191. 

Met de Richtlijn energiebelastingen is het scala van in de communautaire accijnshef-
fing te betrekken energiedragers uitgebreid van minerale oliën naar energieproducten 
en elektriciteit192. Van een breuk met het verleden is geen sprake. Op talrijke punten 
vertoont de tekst van de Richtlijn energiebelastingen gelijkenis met de teksten van de 
sedert 1 januari 2004 vervallen Structuurrichtlijn minerale oliën en Tariefrichtlijn 
minerale oliën. De gemeenschapswetgever heeft het ontbreken van communautaire 
bepalingen om elektriciteit en andere energieproducten dan minerale oliën aan mini-
mumaccijnstarieven te onderwerpen, strijdig geacht voor de goede werking van de 
interne markt193. Energieprijzen zijn immers cruciaal voor van het communautaire 
energie-, vervoers- en milieubeleid194, omdat accijnzen voor een substantieel deel de 
prijs van energieproducten en elektriciteit bepalen195. 

 
189.  De Accijnsrichtlijn en de zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen hebben hun basis in artikel 93 EG. 
190.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur 

principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 25. Evaluatieverslag EC 2004, nr. 37. 
191. Artikel 26 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
192.  De reikwijdte van de vanaf de instelling van de interne markt (1 januari 1993) tot aan 2004 in 

werking zijnde Structuurrichtlijn minerale oliën en de Tariefrichtlijn minerale oliën betreffende 
respectievelijk de harmonisatie van de structuur van de accijnzen van minerale oliën en de onder-
linge aanpassing van de accijnstarieven voor minerale oliën, was slechts beperkt tot minerale oliën. 
Eerste overweging considerans Richtlijn energiebelastingen. 

193.  Overweging 2 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
194.  Overweging 12 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
195.  Overweging 13 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
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Verschillen tussen de door de lidstaten toegepaste nationale belastingtarieven doen 
afbreuk aan de goede werking van de interne markt196. Voor de goede werking van de 
interne markt en de verwezenlijking van de doelstellingen van het communautaire 
beleid op het gebied van gezondheid, milieu, energie en vervoer is het nodig dat op 
communautair niveau minimumtarieven bestaan voor zo veel mogelijk energiepro-
ducten, inclusief aardgas, elektriciteit en kolen197. De Richtlijn energiebelastingen 
voorziet in een stelsel van gemeenschappelijke minimumtarieven waarmee wordt 
beoogd bestaande verschillen tussen de nationale belastingtarieven te doen afnemen 
en de goede werking van de interne markt te bevorderen198. De Richtlijn energiebelas-
tingen stelt het minimumtarief per energieproduct vast en biedt lidstaten de moge-
lijkheid voor bepaalde doelen verlaagde tarieven toe te passen.  

De Structuurrichtlijn tabaksproducten is een voortzetting van de Eerste richtlijn ta-
baksproducten (1972)199, van de Tweede richtlijn tabaksproducten (1978)200 en de 
Structuurrichtlijn tabaksproducten 1992201. Bij die richtlijnen is de structuur van de 
accijnsheffing van tabaksproducten al in belangrijke mate geharmoniseerd. De ratio 
van de Structuurrichtlijn tabaksproducten is om binnen het kader van de accijnshar-
monisatie te voorkomen dat de concurrentie tussen de verschillende categorieën 
tabaksproducten die tot eenzelfde groep behoren, wordt vervalst202. De Tariefrichtlijn 
tabaksproducten en de Tariefrichtlijn sigaretten stellen voor elke categorie tabakspro-
ducten een minimumheffingspercentage van de accijns vast. De Raad stelt, op voorstel 
van de EC, de nodige bepalingen vast, om aan te geven hoe tabaksproducten moeten 
worden gedefinieerd en in categorieën ingedeeld. De definities van tabaksproducten 
doen geen afbreuk aan de vaststelling van de systemen noch aan die van de hoogte 
van belasting die van toepassing zijn op de verschillende in deze artikelen genoemde 
groepen producten203. Bij de instelling van de interne markt (1 januari 1993) zijn 
pruimtabak en snuiftabak niet in de communautaire accijnswetgeving geprolongeerd, 
is de definitie van sigaretten aangepast, is de mogelijkheid gecreëerd tot het aanbren-
gen van een onderscheid in rooktabak tussen kerftabak (shagtabak) en andere rook-
tabak, en zijn de mogelijkheden tot instelling van een minimumaccijnstarief voor 
rooktabak uitgebreid. 

 
196.  Overweging 4 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
197.  Overweging 3 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
198.  Overweging 5 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
199. (Eerste) Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de belasting, andere 

dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten, nr. 72/464/EEG, PB nr. L 303, van 
31 december 1972. 

200. Tweede richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de belasting, andere 
dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten, nr. 79/32/EEG, PB 1979, nr. L 10, blz. 8, 
van 16 januari 1979. 

201.  Richtlijn 92/78/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 tot wijziging van de Richtlijnen 72/464/EEG 
en 79/32/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfa-
brikaten, PB nr. L 316 van 31 oktober 1992, blz. 5-7. 

202.  HvJ EG 19 oktober 2000, nr. C-216/98, EC vs. Griekenland (minimumkleinhandelsverkoopprijzen), 
Jur. 2000, blz. I-8921, r.o. 18. 

203. Artikel 2 lid 2 en lid 3 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
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De zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen bevatten reeksen algemene verplichte en 
facultatieve204 vrijstellingen205 en verlaagde tarieven206 alsmede lidstaatspecifieke fa-
cultatieve vrijstellingen207 en verlaagde tarieven208. Naast het feit dat sprake is van 
harmonisatie met minimumtarieven kunnen ook op grond hiervan forse tariefsver-
schillen tussen de lidstaten bestaan en voortbestaan. 

4.2.7 Aanvullende nationale accijnswetgeving 

De Accijnsrichtlijn schrijft voor, dat de heffing en invordering van de accijnzen plaats-
vindt volgens de eigen nationale heffings- en invorderingsprocedures van de betref-
fende lidstaten209. Ook op enkele andere onderdelen dan de heffing en de invordering 
wordt van de lidstaten verwacht dat zij de toepassing van de Accijnsrichtlijn met 
nationale wetgeving aanvullen. Dit geldt ook voor nationale accijnzen die de lidstaten 
willen handhaven en invoeren, waartoe de Accijnsrichtlijn ook vereisten stelt. Zoals in 
de inleiding is gezegd, heeft Nederland de Accijnsrichtlijn en haar zes uitvoerings-
richtlijnen geïmplementeerd in de Wet op de accijns (Wa) en in de Wet belastingen op 
milieugrondslag (Wbm). 

4.2.8 Douanerecht 

De accijnzen worden bij invoer geheven volgens de douanewetgeving. Het begrip dou-
anewetgeving is zeer ruim en omvat in de eerste plaats het Europese douanerecht, het 
in de lidstaten van de EG geldende douanerecht, dat uniform en vastgelegd in EG-
verordeningen die rechtstreekse werking hebben voor de lidstaten, belastingadmini-
straties en alle belanghebbende burgers. Het rechtskarakter van het douanerecht is 
economisch en politiek, het reguleren van goederenstromen, en bijkomstig fiscaal, het 
heffen van belasting. 

De communautaire douanewetgeving is in het hele douanegebied van de Gemeen-
schap op eenvormige wijze van toepassing en neergelegd in het CDW, de basisveror-
dening, en de Uitvoeringsverordening bij het CDW (UCDW). De communautaire doua-
newetgeving is in Nederland aangevuld met de Douanewet (DW), het Douanebesluit 

 
204. Artikel 27 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
205. Verplichte vrijstellingen: Artikel 27 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 14 

Richtlijn energiebelastingen. Facultatieve vrijstellingen: Artikelen 6, 10, 14 en 27 lid 2 Structuur-
richtlijn alcoholhoudende dranken. Artikelen 15, 16, 18 en 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. Ar-
tikel 11 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 

206.  Artikelen 4, 5, 9, 13, 18 en, 22 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikelen 7 lid 4, 9 lid 2, 
11 lid 4, 15 lid 3, 16, 17 en 19 Richtlijn energiebelastingen. 

207. Artikel 23 aanhef en lid 1 en lid 2, artikel 28 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 7 
lid 2 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 15 lid 1 onderdeel g en artikel 18 lid 7 tot en 
met lid 13 Richtlijn energiebelastingen. 

208.  Artikel 23 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 3 lid 3, en artikel 7 Tariefrichtlijn 
alcoholhoudende dranken. Artikelen 18 en bijlage II Richtlijn energiebelastingen. Artikel 3 lid 3 Ta-
riefrichtlijn tabaksproducten. Artikel 3 lid 2 Tariefrichtlijn sigaretten. 

209.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
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(DB) en de Douaneregeling (DR). Het begrip douanewetgeving is een verzamelnaam 
voor alle Europese en nationale regelgeving op douanegebied210. Het douanerecht is de 
totale regelgeving met betrekking tot grensoverschrijdend goederenverkeer. Het heeft 
een exclusieve Europeesrechtelijke grondslag en geeft regels voor de belastingen, 
waaronder de accijnzen, die bij invoer van goederen worden geheven en behoort 
daarmee in zoverre tot het belastingrecht. De gemeenschappelijke douanewetgeving 
bevat een keur aan specifieke douaneregelingen, in het bijzonder regelingen gericht 
op belastingvrije opslag en bewerking, alsmede op belastingvrij vervoer en gebruik 
van binnengebrachte goederen. 

Het douanerecht wordt ook voor niet-fiscale doeleinden gebruikt. Het omvat een 
breed scala van fiscale en niet-fiscale wetgeving, neergelegd in een verzameling natio-
naal, Europees, internationaal en supranationaal recht. Het fiscale douanerecht is de 
deelverzameling regelgeving die gericht is op het heffen van belasting bij grensover-
schrijdend goederenverkeer. Het niet-fiscale douanerecht is de deelverzameling regel-
geving met verstrekkende instrumenten van handelspolitieke, antithuismarkt-
beschermende en andere aard, zoals het toelaten van beperkte hoeveelheden goede-
ren op de binnenlandse markt (contingentering) en invoerverboden, het controleren 
van goederen in verband met veterinaire, fytosanitaire, gezondheids- of andere eisen 
en de drugsbestrijding211. Bij de belastingheffing aan de grens staat het verkrijgen van 
inkomsten voor de Gemeenschap niet voorop212. De Gemeenschap beoogt er in de 
eerste plaats grensoverschrijdende goederenstromen mee te beïnvloeden. De op-
brengst is bijkomstig, zij het wel van groot belang vanwege de financiering van de 
Gemeenschap. Sedert de krachtens het EG-verdrag in 1957 gevormde douane-unie is 
de heffing van in- en uitvoerrechten geen nationale aangelegenheid meer. Met de 
invoering van het CDW, per 1 januari 1994, een verordening, dus in al haar onderdelen 
verbindend en rechtstreeks toepasselijk213, is het douanerecht ook geen nationale 
wetgevende aangelegenheid meer. 

4.2.9 Accijnscomité 

De voor de uitvoering van de Accijnsrichtlijn en de bijbehorende zes specifieke uitvoe-
ringsrichtlijnen214 te nemen vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld over-
eenkomstig het Besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voor-
waarden voor de uitoefening van de aan de EC verleende uitvoeringsbevoegdheden215. 
De EC wordt daarin bijgestaan door het bij de Accijnsrichtlijn ingestelde Accijnscomi-

 
210.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 25. 
211. E.N. Punt en D.G. van Vliet, Inleiding tot het communautaire douanerecht, Deventer 2000, blz. 1. 
212.  Het is dan ook niet de minister van Financiën die over de tarieven gaat, maar de minister van 

Economische Zaken. 
213.  Artikel 253 CDW. 
214.  De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken, de Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken, de 

Richtlijn energiebelastingen, de Structuurrichtlijn tabaksproducten en de Tariefrichtlijn tabakspro-
ducten. 

215.  Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999, PB, nr. L 184 van 17 januari 1999, blz. 23-26. 
Overweging 34 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
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té216. Het Accijnscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt 
voorgezeten door een vertegenwoordiger van de EC. Het is belast met het opstellen 
van communautaire voorschriften die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen inzake accijnzen217. 

4.3 Formeel of materieel accijnsbegrip? 

‘Er bestaat nu eenmaal in de sfeer van de invoerrechten en de accijnzen een enigszins 
vriendelijker contact dan in de sfeer van de directe belastingen. Ik wil niet zeggen, dat 
de verhoudingen daar stroef zijn, maar waarschijnlijk door de andere aard van de mate-
rie is de verhouding tussen de belastingadministratie en de importeurs en degenen, die 
bij de accijnsheffing zijn betrokken, in het algemeen soepel en gemakkelijk’218 

 
DR. W.H. VAN DEN BERGE, 

staatssecretaris van Financiën, 16 april 1964 

4.3.1 Karakter en reikwijdte specifieke richtlijnen 

Zoals het gebruik van eenzelfde benaming voor een categorie belastingen met een-
zelfde karakter het voordeel heeft, dat belanghebbenden een beter inzicht in de wer-
king van de verschuldigde belasting verkrijgen en een juister beeld van de opbreng-
sten van de accijnzen – bijzondere verbruiksbelastingen – kan worden gevormd219, zo 
behoort dit uitgangspunt ook te gelden voor de accijnzen in EG-verband. De gebruikte 
formuleringen lopen per lidstaat uiteen, omdat in de meeste lidstaten niet het woord 
accijns de gangbare aanduiding is, maar de formulering bijzondere verbruiksbelasting. 
De inhoudelijke betekenis van deze begrippen zijn blijkens de Accijnsrichtlijn en de 
BTW-richtlijn hetzelfde. Door middel van het zorgvuldig gekozen gebruik in de diverse 
taalversies van de Accijnsrichtlijn en in artikel 401 van de BTW-richtlijn van de be-
grippen accijns, accijnzen, bijzondere verbruiksbelasting, bijzondere verbruiksbelastingen 
en andere indirecte belastingen, heeft de gemeenschapswetgever willen aangeven dat 
het karakter van de betreffende belasting van geval tot geval aan de hand van de feite-
lijke omstandigheden dient te worden vastgesteld, waarmee een overal binnen de 
Gemeenschap eenduidig toepasbaar communautair begrip is gecreëerd.  

De inhoud van deze begrippen zijn in de lidstaten veelal historisch bepaald. In het 
spraakgebruik en in het economisch verkeer zijn zij naar een eenduidige betekenis 
toegegroeid. De begrippen accijns en bijzondere verbruiksbelasting geven in elk con-
creet geval de economische werkelijkheid weer en zijn niet afhankelijk van de per 
lidstaat verschillende – niet-geharmoniseerde – nationale stelsels van bestuurs- en 

 
216.  Artikel 24 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 27 Richtlijn energiebelastingen. 
217.  Overweging 20 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 24 Accijnsrichtlijn. 
218.  Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1662 lk. 
219.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 16. 
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civielrecht220. Met VAN THIEL (1989) moet dus worden vastgesteld dat van een ‘histori-
sche toevalligheid’ van het gebruik van het begrip accijns in het geheel geen sprake 
is221. 

Artikel 1 van de Accijnsrichtlijn bevat in de Duitse taalversie: ‘die Verbrauchsteuern 
und die anderen indirekten Steuern, die unmittelbar oder mittelbar auf den Verbrauch 
von Waren erhoben werden’, in de Deense taalversie: ‘varer, der pålægges punktafgif-
ter og andre indirekte skatter, der direkte eller indirekte pålægges forbruget af disse 
varer’, in de Engelse taalversie: ‘products subject to excise duties and other indirect 
taxes which are levied directly or indirectly on the consumption of such products, in 
de Spaanse taalversie: ‘productos objeto de impuestos especiales y de otros impuestos 
indirectos que gravan directa o indirectamente el consumo de dichos productos’, in de 
Franse taalversie: ‘produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant 
directement ou indirectement la consommation de ces produits’, in de Italiaanse taal-
versie: ‘prodotti sottoposti alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, diretta-
mente o indirettamente, sul consumo di questi prodotti’, in de Nederlandse taalversie: 
‘producten onderworpen aan accijnzen en andere indirecte belastingen die direct of 
indirect worden geheven op het verbruik van die producten’, en in de Portugese taal-
versie: ‘produtos sujeitos a impostos especiais de consumo e outros impostos indirec-
tos que incidem directa ou indirectamente sobre o consumo desses produtos’. Artikel 
401 BTW-richtlijn bevat in de Duitse taalversie: ‘verbrauchsteuerpflichtigen Waren’ en 
‘Verbrauchsteuern’, in de Deense taalversie: ‘punktafgiftspligtige varer’ en ‘punktafgif-
ter’, in de Engelse taalversie: ‘products subject to excise duty’ en ‘excise duties’, in de 
Spaanse taalversie: ‘productos sujetos a impuestos especiales’ en ‘impuestos especia-
les’, in de Franse taalversie: ‘produits soumis à accise’ en ‘d’accises’, in de Italiaanse 
taalversie: ‘prodotti soggetti ad accise’ en ‘accise’, in de Nederlandse taalversie: ‘aan 
accijns onderworpen produkten’ en ‘accijnzen’, en in de Portugese taalversie: ‘produ-
tos sujeitos a impostas especiais sobre o consumo’ en ‘impostos (…) consumos especi-
ais’. 

Het gebruik van deze verschillende termen wijst er duidelijk op, dat de kwalificatie 
van een belastingregeling niet afhankelijk kan worden gesteld van benamingen of van 
nationale criteria. De reden daarvoor is duidelijk en kan worden gevonden in de doel-
stellingen van het stelsel: de accijnzen zijn belastingen waarvan de kenmerken op 
gemeenschapsniveau zijn geharmoniseerd en waarvan een deel van de opbrengst 
bijdraagt in de financiering van de Gemeenschap. Zoals in hoofdstuk 2 is geconclu-
deerd zijn die kenmerken: selectieve heffing ter zake van het verbruik en afwenteling 
op de uiteindelijke verbruiker, naar de hoeveelheid product of gewicht en eenmalig in 
de keten. Zij moeten in gemeenschapsrechtelijke zin worden verstaan222. Zou dit an-

 
220.  Vgl. Kamerstukken II 1992-1993, 22 712 nr. 3, § 2.3 voor het communautaire begrip ‘intracommu-

nautaire verwerving’ in de BTW. 
221.  S. van Thiel, De BVP is verenigbaar met het Europese recht, althans voorlopig!, WFR 1989/930. 
222.  Hetzelfde geldt voor het Europese BTW-systeem, waarbij het, in relatie met een met de BTW cumu-

lerende belastingregeling, de vraag is of het bestaan of de werking van dit systeem als algemene 
verbruiksbelasting, strikt evenredig aan de prijs van goederen en diensten ongeacht het aantal 
transacties, met aftrek van voorbelasting, in gevaar wordt gebracht. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 
252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux de La 
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ders zijn, dan is de eenvormige toepassing van deze bepalingen in alle lidstaten niet 
gewaarborgd. Een lidstaat zou een belastingregeling dan immers slechts tot accijns 
behoeven te bestempelen of de term accijns juist uit de weg gaan door de belastingre-
geling dan deze of gene naam te geven om bepaalde gevolgen te doen intreden of te 
vermijden, zoals bijvoorbeeld het buiten het in artikel 401 BTW-richtlijn gefor-
muleerde verbod (heffingen mogen niet het karakter van omzetbelasting bezitten) 
doen vallen van de regeling. De formulering accijns in de Accijnsrichtlijn en in artikel 
401 BTW-richtlijn kan niet worden geacht op elke belasting betrekking te hebben die 
het nationale recht van een lidstaat Staat als zodanig kwalificeert.  

De verenigbaarheid van een belasting met het gemeenschapsrecht is volgens het 
HvJ EG niet afhankelijk van zijn benaming, noch van een nationale wetgevingspro-
cedure via welke zij in het nationale recht is ingevoerd, doch geheel en al van zijn 
objectieve kenmerken. De redenen van invoering van een nationale belasting naar het 
nationale recht van de betreffende lidstaat, de omstandigheden waaronder die belas-
ting is ingevoerd of dat nationale uitvoeringsbepalingen die in eerste aanleg zijn be-
doeld voor de BTW of de communautaire accijnzen tevens worden benut om de natio-
nale belasting tot uitvoering te brengen, zijn van geen belang voor de bepaling van het 
karakter daarvan. Evenals de Hoge Raad in zijn SPEELKAARTENACCIJNS-arrest (1926)223, 
acht ook het HvJ EG in het WISSELINK-ABEMIJ-arrest (1989) het karakter van een belas-
tingregeling beslissend224. De door het nationale recht aan een belastingregeling gege-
ven benaming is op zich niet doorslaggevend bij de beoordeling of een betrokken 
belasting een accijns is, aldus het HvJ EG in zijn arrest-LINDFORS (2004)225. 

 
Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 15. Conclusie A-G 
MANCINI 15 december 1987 voor HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur 
Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelau-
tomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 5-6. HvJ EG 27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, 
in receivership vs. Caisse de Compensation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et 
du Commerce (Organic), Jur. 1985, blz. 3759, r.o. 14 en 16. HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, 
Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, r.o. 18. Conclusie A-G MISCHO van 27 april 
1989 voor HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, 
blz. 2671, r.o. 54. HvJ EG 7 mei 1992, nr. C-347/90, Aldo Bozzi vs. Cassa di Previdenza ed Assistenza 
a Favore degli Avvocati ed Procuratori, Jur. 1992, blz. I-2947, r.o. 9. HvJ EG 16 december 1992, nr. 
C-208/91, Raymond Beaulande vs. Directeur des services fiscaux de Nantes, Jur. 1992, blz. I-6709, 
r.o. 12. HvJ EG 17 september 1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, 
Jur. 1997, blz. I-5053, r.o. 13. Zo wordt bijvoorbeeld de draagwijdte van artikel 401 BTW-richtlijn 
(tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn) bepaald naar de functie van deze bepaling in het 
kader van het geharmoniseerde stelsel van omzetbelasting, dat de vorm heeft van een belasting 
over toegevoegde waarde. Artikel 33 Zesde richtlijn heeft ten doel te beletten dat de werking van 
het gemeenschappelijke BTW-stelsel in gevaar wordt gebracht. 

223.  HR 14 juni 1926, Weekblad voor het Recht, nr. 11.556, Weekblad der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen 1926, nr. 2837. 

224.  HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, 
r.o. 10. Conclusie A-G MISCHO van 27 april 1989 voor HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wis-
selink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, r.o. 10. 

225.  HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-365/02, Marie Lindfors vs. Finse motorrijtuigenbelastingautoriteit (onder-
worpenheid aan autovero (Finse motorrijtuigenbelasting, een eenmalige, op basis van de belastbare 
waarde berekende belasting, die vóór de registratie of ingebruikneming van een personenauto of 
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Het begrip accijns kan dus slechts die accijnzen of bijzondere verbruiksbelastingen 
omvatten, welke door het gemeenschapsrecht wegens hun intrinsieke karakter als 
zodanig worden aangemerkt226. Wat dit criterium betreft maakt de gemeenschapswet-
gever het er niet makkelijker op. De accijnzen die zijn uitgewerkt in de Richtlijn ener-
giebelastingen, welke de Structuurrichtlijn minerale oliën ‘betreffende de harmonisa-
tie van de structuur van de acc•ns van minerale oliën’ en de Tariefrichtlijn minerale 
oliën ‘betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven voor minerale oli-
en’ op 1 januari 2004 heeft vervangen, worden consequent aangeduid als belastingen. 
De accijnzen van minerale oliën zijn daarmee belastingen op minerale oliën gewor-
den, tezamen met andere energieproducten en elektriciteit, hoewel diverse voorstuk-
ken in de twaalfjarige ontstaansgeschiedenis van de Richtlijn energiebelastingen mel-
ding maken van accijnzen van energieproducten en van wijziging in de opsomming 
van de heffingsobjecten van de Accijnsrichtlijn van het element minerale oliën in: 
energieproducten en elektriciteit227. De EC spreekt in haar evaluatie (2006) van de dero-
gaties in de Richtlijn energiebelastingen over ‘de voordelen van harmonisatie van de 
accijns op energieproducten en elektriciteit’228. De gemeenschapswetgever heeft toch 
voor enige helderheid gezorgd. Ingevolge de Verordening administratieve samenwer-
king (2004) wordt onder accijnzen verstaan: de onder de Accijnsrichtlijn vallende 
belastingen, inclusief de belastingen op energieproducten en elektriciteit uit hoofde 
van de Richtlijn energiebelastingen229. Niettemin worden de accijnzen van energiepro-
ducten en elektriciteit in de Richtlijn energiebelastingen aangeduid als belastingen en 
niet als accijnzen. Opmerkelijk is, dat de accijnzen van minerale oliën met de komst 
van de Richtlijn energiebelastingen plotseling geen accijnzen meer zijn. Aan het eerste 
van de zeven toetsingscriteria wordt niet voldaan.  

4.3.2 Aanvullende nationale accijnswetgeving 

Zoals gezegd, hangt het van de kwalificatie van een belasting als belasting met het 
karakter van accijns af, of die belasting valt onder het accijnsregime van de Accijns-
richtlijn. De belastingen van energieproducten en elektriciteit die zijn geregeld in de 
Richtlijn energiebelastingen kwalificeren zich aldus ook als accijnzen. Zij zijn te kwali-
ficeren als accijnzen, omdat zij selectief zijn, ter zake van het verbruik worden gehe-
ven, de maatstaf van heffing aan de hoeveelheid product of gewicht is gerelateerd en 
zij eenmalig ter zake van verbruik in de keten worden geheven. De aansluiting van de 
Richtlijn energiebelastingen op de Accijnsrichtlijn is de bepaling, dat onder de begrip-

 
voertuigen van andere categorieën moet worden voldaan; over de autovero wordt bovendien 
krachtens de arvonlisäverolaki BTW geheven) bij overbrenging van verblijfplaats naar Finland), PB 
C 323 van 21 december 2002, Jur. 2004, blz. I-7183, r.o. 24. 

226.  Zo ook: Conclusie A-G MISCHO van 27 april 1989 voor HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, 
Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, r.o. 42-43. 

227.  COM(94) 127. COM(95) 172 definitief. 
228.  COM(2006) 342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de derogaties 

in bijlage II en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 30 juni 
2006, § 2.2.4. 

229.  Artikel 2 lid 19 Verordening administratieve samenwerking. 
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pen minerale oliën en accijnzen in de Accijnsrichtlijn tevens moeten worden verstaan 
energieproducten, elektriciteit en nationale indirecte belastingen op energieproducten 
en elektriciteit230, en dat de werkingssfeer van de Accijnsrichtlijn is uitgebreid met 
energieproducten en elektriciteit231. 

Volgens de EC (2004) zijn accijnzen ‘een belasting op het verbruik van goederen zo-
als alcoholhoudende dranken, tabaksproducten en minerale oliën’232. Het woord ‘zoals’ 
geeft aan dat er naast de communautaire accijnzen ook nog andere accijnzen bestaan, 
zoals die van energieproducten en elektriciteit alsmede nationale accijnzen op andere 
grondslagen dan alcohol-, energie- en tabaksproducten, zodat ook de EC het materiële 
accijnsbegrip tot uitgangspunt neemt.  

In de procedure voor het HvJ EG die heeft geleid tot het WISSELINK-ABEMIJ-arrest 
(1989), hebben de EC en de Engelse en de Nederlandse regeringen ook het materiële 
accijnsbegrip gehanteerd. Alle bijzondere verbruiksbelastingen, ook die op duurzame 
consumptiegoederen, zijn te kwalificeren als accijnzen, omdat zij selectief zijn, omdat 
zij ter zake van het verbruik ervan worden geheven, omdat de maatstaf van heffing 
niet aan de omzet maar aan de hoeveelheid product of gewicht is gerelateerd en om-
dat zij eenmalig in de keten geheven worden233. Kortom: ook de gemeenschapswetge-
ver huldigt het materiële accijnsbegrip, dat het karakter, de eigenschappen, de wer-
king en de economische effecten bepalend acht, welke factoren in de eerste plaats 
nuttig zijn voor een goed inzicht in de belastingheffing en verder noodzakelijk zijn om 
belastingregelingen te toetsen aan het fiscaal discriminatieverbod, het bestemmings-
landbeginsel en de voorwaarden van de Accijnsrichtlijn waaronder nationale accijns-
heffing kan plaatsvinden234. 

Het begrip accijns vindt zijn basis in het gemeenschappelijk accijnsregime van de 
Accijnsrichtlijn dat op communautair niveau van toepassing is op alcohol-, energie- en 
tabaksproducten235. Van deze goederen mogen ook nationale accijnzen met specifieke 
doeleinden worden geheven, mits daarbij de communautaire voorschriften voor de 
accijnzen en de BTW wat betreft de vaststelling van de maatstaf van heffing en de 
berekening, de verschuldigdheid en de controle in acht worden genomen. Van andere 
dan deze goederen en van diensten mogen ook nationale accijnzen worden geheven, 
mits deze in het handelsverkeer tussen de lidstaten geen aanleiding geven tot formali-
teiten die verband houden met het overschrijden van een grens, en mits deze het 
goederen- en dienstenverkeer niet op eenzelfde wijze treffen als de BTW dat doet236. 

 
230.  Artikel 3 Richtlijn energiebelastingen jo. artikel 3 Accijnsrichtlijn. 
231.  Overweging 33 considerans van de Richtlijn energiebelastingen. 
232.  Evaluatieverslag EC 2004, nr. 1. 
233.  HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, 

r.o. 20. Conclusie A-G MISCHO van 27 april 1989 voor HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wis-
selink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, r.o. 39-40. S. van Thiel, De BVP is verenigbaar 
met het Europese recht, althans voorlopig!, WFR 1989/930. 

234.  Artikel 3 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
235.  Artikel 3 Accijnsrichtlijn en artikel 3 Richtlijn energiebelastingen. 
236.  HvJ EG 27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, in receivership vs. Caisse de Compen-

sation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce (Organic), Jur. 1985, 
blz. 3759, r.o. 16. 
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Artikel 401 BTW-richtlijn is er immers op gericht te beletten dat de werking van het 
gemeenschappelijk BTW-stelsel in gevaar wordt gebracht door nationale fiscale maat-
regelen. Zoals gezegd, moeten de eigenschappen van de accijnzen in gemeenschaps-
rechtelijke zin worden verstaan237. Het stelsel van de Accijnsrichtlijn in zijn geheel 
heeft een gemeenschappelijk karakter238. Uit het in de Accijnsrichtlijn geregelde com-
munautaire accijnsregime kan met zekerheid worden afgeleid welke kenmerken een 
communautaire accijns moet bezitten.  

4.4 Belastingplichtige  

‘(...) en ook hierin is deze aanprijzing voor de Indirecte Belastingen gelegen, in ieder 
Land waar de behoeften van den Staat niet toelaten zich tot weinige en geringe imposi-
tien te bepalen, dat de betaling ongevoelig, ja dikwijls bijna onwetend geschiedt’239 

 
MR. JEAN HENRI APPELIUS, 

Staatsraad en Directeur-Generaal der Indirecte Belastingen, 7 juni 1816 

 
237.  Hetzelfde geldt voor het Europese BTW-systeem, waarbij het, in relatie met een met de BTW cumu-

lerende belastingregeling, de vraag is of het bestaan of de werking van dit systeem als algemene 
verbruiksbelasting, strikt evenredig aan de prijs van goederen en diensten ongeacht het aantal 
transacties, met aftrek van voorbelasting, in gevaar wordt gebracht. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 
252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux de La 
Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 15. Conclusie A-G 
MANCINI 15 december 1987 voor HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur 
Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelau-
tomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 5-6. HvJ EG 27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, 
in receivership vs. Caisse de Compensation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et 
du Commerce (Organic), Jur. 1985, blz. 3759, r.o. 14 en 16. HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, 
Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, r.o. 18. Conclusie A-G MISCHO van 27 april 
1989 voor HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, 
blz. 2671, r.o. 54. HvJ EG 7 mei 1992, nr. C-347/90, Aldo Bozzi vs. Cassa di Previdenza ed Assistenza 
a Favore degli Avvocati ed Procuratori, Jur. 1992, blz. I-2947, r.o. 9. HvJ EG 16 december 1992, nr. 
C-208/91, Raymond Beaulande vs. Directeur des services fiscaux de Nantes, Jur. 1992, blz. I-6709, 
r.o. 12. HvJ EG 17 september 1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, 
Jur. 1997, blz. I-5053, r.o. 13. Zo wordt bijvoorbeeld de draagwijdte van artikel 401 BTW-richtlijn 
(tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn) bepaald naar de functie van deze bepaling in het 
kader van het geharmoniseerde stelsel van omzetbelasting, dat de vorm heeft van een belasting 
over toegevoegde waarde. Artikel 401 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-
richtlijn) heeft ten doel te beletten dat de werking van het gemeenschappelijke BTW-stelsel in ge-
vaar wordt gebracht. 

238.  Vgl. Conclusie A-G Rozès van 16 december 1981 voor HvJ EG 5 mei 1982, nr. 15/81, Gaston Schul 
Douane Expediteur BV (Gaston Schul I) vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Roosendaal, 
Jur. 1982, blz. 1437-1441. 

239.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. 



4.4   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

336 

4.4.1 Heffing en invordering nationale aangelegenheid 

De gemeenschapswetgever heeft zich volgens het HvJ EG in het arrest-VAN DE WATER 
(2001) bij het ontwerpen van de Accijnsrichtlijn en volgens de EC in haar verslag 
(2004) over de werking van de artikelen 7 tot en met 10 van de Accijnsrichtlijn niet 
bijster druk gemaakt over de vraag wie de belastingplichtige is240. De Accijnsrichtlijn 
wijst niet steeds de persoon aan die de verschuldigde accijns moet voldoen of de ver-
eiste formaliteiten moet vervullen. De formulering ‘al naargelang het geval’ verschaft 
de lidstaten weinig houvast om te bepalen of de accijns door de afzender, de geadres-
seerde, de vervoerder of een andere persoon moet worden voldaan241. De invulling van 
het begrip belastingplichtige wordt in beginsel aan de lidstaten overgelaten. De wijze 
van heffing en de invordering is door de gemeenschapswetgever niet geharmoniseerd, 
maar vinden volgens de Accijnsrichtlijn plaats op de door elke lidstaat zelf vast-
gestelde wijze, waarbij de lidstaten met toepassing van het neutraliteitsbeginsel de-
zelfde heffings- en invorderingsprocedure toepassen op zowel nationale goederen en 
diensten als op uit andere lidstaten afkomstige goederen en diensten242. Het HvJ EG 
laat er geen misverstand over bestaan dat de wijze van heffing en inning van de ac-
cijns een nationale aangelegenheid is243. De optredende verschillen en problemen 
tussen de lidstaten heeft de gemeenschapswetgever kennelijk voor lief genomen. De 
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de voldoening van belastingen moet plaatsvinden 
binnen de contouren die het HvJ EG heeft vastgesteld in het arrest-FEDERATION OF 

TECHNOLOGICAL INDUSTRIES (2006)244. 
De EC heeft vastgesteld, dat ondernemers en ingezetenen moeite hebben met de 

regels omtrent het aanwijzen van de belastingplichtige en degene die de accijns ver-
schuldigd is. Een groot aantal heeft aangegeven het wenselijk te achten dat de gea-
dresseerde van de accijnsgoederen als belastingplichtige wordt aangemerkt. Omdat de 
actuele situatie binnen een interne markt een onwenselijke situatie is, heeft zij voor-
stellen gedaan de belastingplichtige beter te benoemen en de procedures betreffende 
de verschuldigdheid van de accijns in de lidstaat van bestemming te vereenvoudigen: 
in de plannen is de geadresseerde als belastingplichtige de accijns verschuldigd en 

 
240.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 

2001/204, r.o. 25-42. Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 
2004, 12-13. 

241.  Artikel 7 lid 3 en lid 5 Accijnsrichtlijn. 
242. Overweging 9 considerans en artikel 6 lid 2 en artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 22 november 

2001, nr. C-80/01, Michel Sarl vs. Recettes des douanes, Jur. 2001, blz. I-09141, r.o. 19. HvJ EG 5 april 
2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, 
r.o. 40-41. 

243. HvJ EG 28 juni 1978, nr. 1/78, Patrick Christopher Kenny vs. Insurance Officer, Jur. 1978, blz. 1489, 
r.o. 18. HvJ EG 22 november 2001, nr. C-80/01, Michel Sarl vs. Recettes des douanes, Jur. 2001, 
blz. I-09141, r.o. 23 en 25. 

244.  HvJ EG 11 mei 2006, nr. C-384/04, Commissioners of Customs & Excise, Attorney General vs. Fede-
ration of Technological Industries e.a. (nationale maatregelen ter bestrijding van fraude – hoofdelij-
ke aansprakelijkheid voor voldoening BTW – stellen van zekerheid voor door andere ondernemer 
verschuldigde BTW), Jur. 2006, blz. I-4191. 



Belastingplichtige 4.4 

337 

voldoet hij de formaliteiten in de lidstaat van bestemming; ingeval van verkopen op 
afstand is de buitenlandse verkoper als belastingplichtige (of plaatsvervangend zijn 
fiscaal vertegenwoordiger) de accijns verschuldigd, waarbij geen gebruik behoeft te 
worden gemaakt van het vereenvoudigd accijnsgeleidedocument (VGD)245. 

4.4.2 Belastingplichtige volgens de Accijnsrichtlijn 

De Accijnsrichtlijn gaat er in zijn algemeenheid vanuit dat de accijns moet worden 
voldaan door degene die de goederen in het vrije verkeer van de Gemeenschap brengt. 
Voor slechts enkele specifieke gevallen bepalen de Accijnsrichtlijn en de Richtlijn 
energiebelastingen door wie de accijns verschuldigd is, namelijk door een ieder die: 
(1) de levering van reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen verricht, (2) voor 
levering bestemde accijnsgoederen voorhanden heeft, (3) de geadresseerde is van 
accijnsgoederen welke zijn bestemd voor verbruik in een andere lidstaat dan die 
waarin zij zijn uitgeslagen voor verbruik246, (4) voor handelsdoeleinden accijnsgoede-
ren voorhanden heeft in een andere lidstaat dan die waarin de producten tot verbruik 
zijn uitgeslagen247, (5) zekerheid heeft gesteld voor de betaling van de accijns wanneer 
tijdens het intracommunautaire verkeer van accijnsgoederen een onregelmatigheid of 
overtreding is begaan248, (6) distributeur of herdistributeur van energieproducten is, 
(7) geregistreerd is met het doel energieproducten af te nemen in een lidstaat waar de 
distributeur of herdistributeur niet is gevestigd, of (8) geregistreerd is met betrekking 
tot kolen, cokes en bruinkool249. 

Hoofdregel in dit verband is dat de accijns wordt geheven van de vergunning-
houder van het belastingentrepot, ter zake van de uitslag of invoer. Bij vervoer tussen 
belastingentrepots blijft de vergunninghouder belastingplichtig totdat administratief 
is aangetoond dat de geadresseerde de goederen heeft ontvangen. Ook als de vergun-
ning inmiddels op naam van een ander is gesteld, blijft de vorige vergunninghouder 
aansprakelijk voor de accijns van de goederen die zijn uitgeslagen gedurende de peri-
ode waarin de vergunning voor het belastingentrepot op zijn naam stond. 

Met betrekking tot halfzware olie, gasolie en LPG, wordt de EB geheven van degene 
die ter zake accijns verschuldigd is of zou zijn, indien van deze energieproducten ac-
cijns zou worden geheven250. De belastingplichtige in deze gevallen is degene die ter 
zake accijns verschuldigd is of zou zijn. Dit vloeit voort uit de keuze die is gemaakt om 
voor de onderhavige energieproducten de heffingssystematiek van de Wa te volgen. 
Dientengevolge is – afgezien van in de Wa voorziene bijzondere gevallen van belas-
tingplicht – de belastingplichtige de vergunninghouder van het belastingentrepot. In 
dit verband valt te denken aan raffinaderijen en handelaren in minerale oliën. 

 
245.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004.  
246. Artikel 7 lid 3 en artikel 9 lid 1 tweede alinea Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelas-

tingen. 
247. Artikel 9 lid 1 tweede alinea Accijnsrichtlijn. 
248. Artikel 20 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
249.  Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
250.  Artikel 53 lid 1 Wbm. 
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Indien LPG is bestemd voor ander verbruik dan voor het aandrijven van mo-
torrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen, geldt voor de accijns het nihiltarief251. 
Daarom is bepaald, dat ook degene die ter zake accijns verschuldigd zou zijn, belas-
tingplichtig is voor de EB, indien van die brandstoffen accijns zou worden geheven252. 
In dit geval is gewoon sprake van uitslag, maar dit leidt als gevolg van het nihiltarief 
niet tot het daadwerkelijk verschuldigd worden van accijns. 

4.4.3 Belastingplichtige volgens de Richtlijn energiebelastingen 

Voor de toepassing van de bepalingen omtrent het belastbaar feit van de Accijnsricht-
lijn253 en de Richtlijn energiebelastingen worden elektriciteit en aardgas aan accijns 
onderworpen en wordt de accijns verschuldigd door de distributeur of herdistributeur 
op het tijdstip van levering. Een entiteit die voor eigen gebruik elektriciteit produ-
ceert, wordt beschouwd als distributeur. Wanneer de levering tot verbruik plaatsvindt 
in een lidstaat waar de distributeur of herdistributeur niet is gevestigd, wordt de be-
lasting van de lidstaten van levering verschuldigd door een bedrijf dat op het tijdstip 
van levering in de lidstaat van levering daartoe geregistreerd moet zijn. Mutatis mu-
tandis geldt hetzelfde voor kolen, cokes en bruinkool254. De accijns hiervan wordt 
verschuldigd door het bedrijf dat door de betrokken fiscale autoriteit voor dat doel is 
geregistreerd op het tijdstip van de levering. De betreffende fiscale autoriteit kan de 
producent, de handelaar, de importeur of een fiscaal vertegenwoordiger toestaan in de 
plaats te treden van het geregistreerde bedrijf voor de op dat bedrijf rustende fiscale 
verplichtingen. De accijns wordt in alle gevallen geheven en ingevorderd volgens de 
procedure van de betreffende lidstaat255. 

4.4.4 Belastingplichtige naar nationaal recht 

De belastingplicht is naar nationaal recht hier te lande nauwkeurig maar verbrokkeld 
geregeld. De accijnzen geregeld in de Wa (dat zijn de accijnzen van bier, wijn, tussen-
producten, gedistilleerde dranken, minerale oliën en tabaksproducten) worden gehe-
ven van: (1) de vergunninghouder van het belastingentrepot256, (2) degene die accijns-
goederen invoert257, (3) de vergunninghouder van het belastingentrepot van waaruit 
accijnsgoederen zijn uitgeslagen in opdracht van de vergunninghouder van een ander 
belastingentrepot voor dezelfde soort accijnsgoederen258, (4) de vergunninghouder van 
het geregistreerd bedrijf (GB) of van het niet-geregistreerd bedrijf (NGB) dat een ac-
cijnsgoed ontvangt dat is overgebracht vanuit een belastingentrepot (deze ontvangst 
wordt als uitslag aangemerkt), (5) de fiscaal vertegenwoordiger van de vergunning-

 
251.  Op basis van artikel 27 lid 4 Wa. 
252.  Artikel 53 lid 1 Wbm. 
253.  Artikel 5 en artikel 6 Accijnsrichtlijn. 
254.  Artikel 21 lid 5 vierde en slotalinea Richtlijn Energiebelastingen. 
255.  Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
256.  Artikel 51 lid 1 Wa. 
257.  Artikel 3 en artikel 62 Wa. 
258.  Artikel 51 lid 2 Wa. 
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houder van een belastingentrepot van waaruit een accijnsgoed is overgebracht naar 
die fiscaal vertegenwoordiger die dat accijnsgoed ontvangt (deze ontvangst wordt als 
uitslag aangemerkt)259, (6) de ondernemer die voor handelsdoeleinden voorhanden 
heeft, levert en/of in het kader van zijn onderneming voor eigen verbruik aanwendt 
een accijnsgoed dat in een andere lidstaat is uitgeslagen en/of is ingevoerd en waarvan 
in Nederland de accijns niet is geheven (dit voorhanden hebben, leveren en/of aan-
wenden wordt als uitslag aangemerkt), (7) het publiekrechtelijke lichaam dat voor 
handelsdoeleinden voorhanden heeft, levert en/of het in het kader van het publiek-
rechtelijke lichaam voor eigen verbruik aanwendt, een accijnsgoed dat in een andere 
lidstaat is uitgeslagen en/of is ingevoerd en waarvan in Nederland de accijns niet is ge-
heven (dit voorhanden hebben, leveren en/of aanwenden worden als uitslag aange-
merkt)260, (8) de natuurlijke persoon die een accijnsgoed voorhanden heeft voor ande-
re doeleinden dan voor persoonlijk verbruik dat in een andere lidstaat is uitgeslagen 
dan wel ingevoerd (dat wil zeggen waarvoor in die andere lidstaat reeds accijns is 
voldaan) en waarvan in Nederland de accijns niet is geheven (dit voorhanden hebben 
wordt als uitslag aangemerkt)261, (9) degene voor wiens rekening de minerale oliën 
worden vervoerd of degene die de minerale oliën verkrijgt die in een andere lidstaat 
zijn uitgeslagen of ingevoerd en waarvan in Nederland de accijns niet is geheven, 
indien deze goederen op een atypische wijze worden vervoerd door een natuurlijke 
persoon, anders dan als ondernemer, of voor diens rekening (dit vervoer en/of deze 
verkrijging worden als uitslag aangemerkt)262, (10) de fiscaal vertegenwoordiger van 
de verkoper die een accijnsgoed levert dat direct of indirect door of voor rekening van 
die verkoper vanuit een andere lidstaat naar Nederland wordt verzonden of vervoerd 
(deze levering wordt als uitslag aangemerkt)263, (11) degene die een accijnsgoed ver-
vaardigt en/of degene die het accijnsgoed voorhanden heeft buiten een belas-
tingentrepot die voor dat soort accijnsgoed als zodanig is aangewezen (dit vervaardi-
gen of voorhanden hebben wordt als uitslag aangemerkt)264, of van (12) de natuurlijke 
persoon of de rechtspersoon die zekerheid heeft gesteld op grond van de wettelijke 
bepalingen van de lidstaat van waaruit de accijnsgoederen worden overgebracht265 
ingeval van onttrekking van accijnsgoederen aan schorsing van accijns als gevolg van 
een onregelmatigheid of een overtreding in Nederland tijdens het intracommunautai-
re vervoer onder schorsing van de accijns via Nederland of met bestemming Neder-
land (deze onttrekking wordt als uitslag aangemerkt)266.  

De belastingplicht is in de Wbm verschillend geregeld naargelang het betreffende 
energieproduct al dan niet is aangemerkt als minerale olie krachtens de Wa267. Aardgas 
wordt aangemerkt als minerale olie indien het de bestemming van motorbrandstof 

 
259.  Artikel 2a lid 1 Wa. Artikel 51a onderdeel a Wa. 
260.  Artikel 2b lid 1 Wa. Artikel 51a onderdeel b Wa. 
261.  Artikel 2c lid 2 Wa. Artikel 51a onderdeel c Wa. 
262.  Artikel 2d lid 1 Wa. Artikel 51a onderdeel d Wa. 
263.  Artikel 2e lid 1 Wa. Artikel 51a onderdeel e Wa. 
264.  Artikel 2f Wa. Artikel 51a onderdeel f Wa. 
265.  Als bedoeld in artikel 86a lid 1 Wa. 
266.  Artikel 2h Wa. Artikel 51a onderdeel g Wa. 
267.  Artikel 49 lid 1 Wbm. Artikel 25 Wa. 
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krijgt of als additief of vulstof daarvoor dient268. De accijnzen die geregeld zijn in de 
Wbm (dat zijn de accijnzen van aardgas, elektriciteit, minerale oliën en kolen269) wor-
den geheven van: (1) degene die accijns verschuldigd is of zou zijn, indien van half-
zware olie, gasolie of LPG op basis van de Wa accijns zou worden geheven, (2) degene 
die de levering van energieproducten via het distributienet en via een aansluiting aan 
de verbruiker verricht270, (3) de verbruiker van het aardgas of de elektriciteit in geval 
van aardgas of elektriciteit op andere wijze zijn verkregen dan door een levering via 
een aansluiting271, (4) degene die halfzware olie, gasolie of LPG voor andere doeleinden 
dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen ge-
bruikt272, (5) de verbruiker van aardgas of elektriciteit wanneer de leverancier niet in 
Nederland is gevestigd noch een vaste inrichting of een fiscaal vertegenwoordiger 
heeft273, of van (6) degene die kolen aflevert of verbruikt274. 

4.4.5 Belastingplichtige bij invoer 

Een ieder die in de Gemeenschap woont of is gevestigd en in staat is om accijns-
goederen aan te brengen of te doen aanbrengen en alle bescheiden kan overleggen die 
daartoe vereist zijn, kan een douaneaangifte doen voor plaatsing van accijnsgoederen 
onder een douaneregeling. Daarbij is niet vereist dat de aangever in een bepaalde 
rechtsverhouding tot de goederen staat. Het doen van aangifte is ook niet voorbehou-
den aan de juridische of economische eigenaar van de goederen275. 

Bij het doen van aangifte zijn van belang: (1) de aangever, de persoon in wiens 
naam de aangifte wordt gedaan276, en (2) het subject van de regeling, de persoon voor 
wiens rekening de aangifte worden gedaan277. Tenzij gebruikt wordt gemaakt van de 
mogelijkheid van vertegenwoordiging278, zijn de aangever en het subject van de rege-
ling dezelfde persoon. Niet alleen kan een ieder aangifte doen, een ieder kan zich bo-

 
268.  Vgl. Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 10, blz. 7. 
269.  Conform de Richtlijn energiebelastingen moeten gassen die dezelfde functie hebben als aardgas op 

gelijke wijze in de heffing worden betrokken. In de EB waren tot 1 januari 2008 voor een aantal van 
deze gassen, te weten voor hoogovengas, cokesovengas, kolengas, gas dat vrijkomt in een kolenver-
gasser, raffinaderijgas en chemisch restgas (tezamen aangeduid onder de verzamelnaam ‘overige 
gassen’), afzonderlijke tarieven van kracht. Deze afzonderlijke tarieven zijn geschrapt, waardoor 
voor deze overige gassen de tarieven van aardgas van kracht zijn worden. Deze gassen worden met 
name ingezet voor de productie van andere producten in de eigen inrichting of omdat zij dienen als 
inputbrandstof voor installaties die elektriciteit opwekken, waarvoor een vrijstelling geldt. Daarom 
zijn ze veelal onbelast. Kamerstukken II 2006–2007, 30 887, nr. 3, blz. 2-3. 

270.  Artikel 53 lid 1 en lid 2 Wbm. 
271.  Als bedoeld in artikel 50 lid 1 Wbm. 
272.  Artikel 54 Wbm. 
273.  Artikel 50 jo. artikel 54 Wbm. 
274.  Artikel 34 Wbm. 
275.  HvJ EG 9 februari 1994, nr. C-119/92, EC vs. Italië, Jur. 1994, blz. I-0393 (douane-expediteurs), Jur. 

1994, blz. I-393. 
276.  Artikel 4 onderdeel 18 CDW. 
277.  Artikel 4 onderdeel 21 CDW. 
278.  Artikel 5 CDW. 
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vendien nog doen vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door een douane-expediteur of 
een andere logistieke dienstverlener die beroepsmatig douaneaangiften verzorgt. Door 
vertegenwoordiging kan worden bereikt dat de gevolgen van de aangifte ook de verte-
genwoordigde treffen, mits aan de daartoe gestelde voorwaarden wordt voldaan279. 

De vertegenwoordiging onderscheidt zich in twee varianten. Er kan sprake zijn van 
directe en van indirecte vertegenwoordiging. Van directe vertegenwoordiging is spra-
ke wanneer de vertegenwoordiger in naam en voor rekening van een andere persoon 
handelt. De aangifte wordt dan op naam en voor rekening van de vertegenwoordigde 
gedaan. De vertegenwoordigde is aangever én subject van de regeling280. Van indirecte 
vertegenwoordiging is sprake wanneer de vertegenwoordiger in eigen naam, doch 
voor rekening van een andere persoon handelt. De aangifte wordt dan op naam van de 
vertegenwoordiger gedaan (aangever), terwijl de vertegenwoordigde het subject van 
de regeling is. In Nederland is het gebruik van deze methode voorbehouden aan toege-
laten douane-expediteurs281. 

Voor de aansprakelijkheid voor de betaling van de wegens het in het vrije verkeer 
brengen van accijnsgoederen verschuldigd geworden accijns wordt aangesloten bij de 
vraag wie als aangever is opgetreden. Alleen in geval van indirecte vertegenwoordi-
ging is de vertegenwoordigde als schuldenaar hoofdelijk medeaansprakelijk282. Wan-
neer een douaneaangifte is opgesteld op basis van gegevens die ertoe leiden dat de 
wettelijk verschuldigde rechten geheel of gedeeltelijk niet worden geheven, worden 
de personen die deze voor de opstelling van de aangifte benodigde gegevens hebben 
verstrekt, terwijl zij wisten of redelijkerwijs hadden moeten weten dat die gegevens 
verkeerd waren, eveneens als schuldenaar beschouwd283. De bewijslast rust op de 
inspecteur. De omstandigheid dat de belanghebbende op de aangiften wel de juiste 
goederencode had vermeld, behoeft niet tevens in te houden dat hij wist of redelij-
kerwijs had moeten weten dat de door hem aan de aangever ter hand gestelde en voor 
de heffing van de verschuldigde rechten benodigde gegevens onjuist waren284. 

Van een douane-expediteur en professioneel marktdeelnemer mag redelijkerwijs 
worden verwacht dat deze zich vergewist van het gemeenschapsrecht dat op zijn 
transacties van toepassing is en op de hoogte is van de betekenis van een voetnoot op 
een post van het gemeenschappelijk douanetarief (GDT). Een dergelijk deel van het 
douanerecht is vanaf de datum van bekendmaking in het PB het enig positieve recht 
ter zake, dat iedereen geacht wordt te kennen285, óók wanneer voor het doen van aan-
gifte een directe vertegenwoordiger wordt ingeschakeld286. 

 
279.  Artikel 5 en artikel 64 lid 2 CDW. 
280. Vgl. de figuur van onmiddellijke vertegenwoordiging in het civiele recht. 
281.  Artikel 5 lid 2 slotzin. Artikel 30 DW. Vgl de figuur van middellijke vertegenwoordiging in het 

civiele recht. 
282.  Artikel 201 lid 3 en artikel 213 CDW. 
283.  Artikel 201 lid 3 derde volzin CDW jo. artikel 54 DB. 
284.  Hof Amsterdam 13 juli 2004, nr. 01/90064 DK, LJN AQ3772. 
285.  HvJ EG 12 juli 1989, nr. 161/88, Friedrich Binder GmbH & Co KG vs. Hauptzollamt Bad Reichenhall, 

Jur. 1989, blz. 2415, UTC 1992/6. HvJ EG 28 juni 1990, nr. C-80/89, Erwin Behn Verpackungsbedarf 
GmbH vs. Hauptzollambt Itzehoe, Jur. 1990, blz. 2659, UTC 1992/54. GvEA EG 17 september 2003, 
nr. T-309/01 en nr. T-239/02, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH en Commonfood Handelsgesell-
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4.4.6 Vervaardigen en voorhanden hebben: pluraliteit van belastingplichtigen 

De gemeenschapswetgever heeft niet kunnen volstaan met het normaaltype waarbij 
de accijns wordt geheven van de vergunninghouder van het belastingentrepot. De 
Accijnsrichtlijn verlangt dat elk verbruik van een accijnsgoed wordt belast. Met name 
moet zijn voorzien in regeling van gevallen van onregelmatige uitslag. Als sprake is 
van onbevoegd vervaardigen, dat wil zeggen vervaardiging van een accijnsgoed buiten 
een belastingentrepot, wordt de accijns geheven van degene die dat accijnsgoed ver-
vaardigt en voorhanden heeft. Hiermee is bedoeld zowel degene die het accijnsgoed 
zelf voor eigen rekening en risico vervaardigt of degene die dat door anderen voor zijn 
rekening en risico laat doen, als degene die het accijnsgoed feitelijk heeft vervaardigd. 
Het vervaardigen ziet immers op het productieproces als geheel. Als er bij dat produc-
tieproces een aantal personen betrokken is, dan zijn die personen tezamen de ver-
vaardigers van het accijnsgoed. Al diegenen zijn ieder voor zich belastingplichtig. 
Wordt een accijnsgoed door twee of meer personen vervaardigd, dan rust op ieder van 
hen – afzonderlijk of gezamenlijk – de plicht aangifte te doen. Aan die plicht is voldaan 
zodra een van hen de vereiste aangifte heeft gedaan. Eenzelfde aangifteplicht rust op 
degenen die accijnsgoederen voorhanden hebben die niet overeenkomstig de bepalin-
gen van de Accijnsrichtlijn in de heffing zijn betrokken287. Daarom is bepaald, dat de 
accijns onder meer wordt geheven van degene die accijnsgoederen voorhanden heeft 
en van degene die het accijnsgoed illegaal vervaardigt288. Deze ‘degene’ is een ieder die 
de verantwoordelijkheid draagt voor de vervaardiging van het accijnsgoed, dus dege-
ne die het accijnsgoed zelf voor eigen rekening vervaardigt of degene die dat door 
anderen voor zijn rekening laat doen. Overigens is onregelmatig voorhanden hebben 
in de Accijnsrichtlijn niet gedefinieerd als belastbaar feit289, maar wel een communau-
tair begrip dat van belang is voor het verschuldigd worden van accijns290. In de Wa is 
onregelmatig voorhanden wél gedefinieerd als belastbaar feit291. Dit verschil is geoor-
loofd omdat de Accijnsrichtlijn de heffing en invordering immers overlaat aan het 
nationale recht van de lidstaten, maar draagt niet bij aan de eenheid van wetgeving 
die binnen een interne markt mag worden verwacht. 

VAN DE WATER kocht van LEEMHUIS 2.000 liter zuivere alcohol van 96,2%vol, waarvan 
VAN DE WATER met hulp van drie anderen in een gehuurde loods te Barendrecht jene-
ver vervaardigde. Tijdens de vervaardiging kreeg VAN DE WATER bezoek van de fiscale 
autoriteit die tanks met zuivere alcohol alsmede jerrycans en flessen met jenever 
aantrof. De accijnsgoederen die VAN DE WATER vervaardigd en voorhanden had, waren 

 
schaft für Agrar-Produkte mbH vs. EC (boeking achteraf van invoerrechten, vergissing die kon wor-
den ontdekt), Jur. 2003, blz. II-3147. 

286.  Hof Amsterdam 13 juli 2004, nr. 01/90062 DK, LJN AQ3766. 
287.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 

2001/204. 
288.  Artikel 6 lid 1 onderdeel a Accijnsrichtlijn. Artikel 51a Wa. 
289.  Voorhanden hebben wordt niet genoemd in artikel 6 Accijnsrichtlijn. HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN 

AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352, r.o. 3.5. 
290.  Artikelen 7, 9 en 11 Accijnsrichtlijn. 
291.  Artikel 2f Wa. 
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niet gedekt door douanedocumenten en voor de loods was geen vergunning voor 
gebruik als belastingentrepot afgegeven. VAN DE WATER en elk van zijn drie helpers 
ontvingen daarop forse naheffingsaanslagen voor het volle bedrag. Volgens het HvJ EG 
in het VAN DE WATER-arrest (2001) wordt als uitslag tot verbruik (de gebeurtenis naar 
aanleiding waarvan de accijns verschuldigd wordt) beschouwd: niet alleen iedere 
vervaardiging en invoer van accijnsgoederen buiten een schorsingsregeling, maar ook 
iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een schorsingsregeling. 
Hierdoor leidt alle vervaardiging, verwerking, voorhanden hebben of verkeer buiten 
een schorsingsregeling, tot verschuldigdheid van accijns. Wanneer dus een accijns-
goed aan een schorsingsregeling onttrokken is gebleven zonder dat de accijns is vol-
daan, staat vast dat het voorhanden hebben van daarvan uitslag tot verbruik betekent 
en de accijns verschuldigd is geworden. De accijns wordt geheven en ingevorderd op 
de door de betreffende lidstaat vastgestelde wijze, waarbij dezelfde heffings- en in-
vorderingsprocedure moet gelden voor binnenlandse goederen en goederen afkomstig 
uit andere lidstaten. Daartoe helpt een aantal regels in de Accijnsrichtlijn met betrek-
king tot het voorhanden hebben en het verkeer van accijnsgoederen en de controles 
daarop, met name om te garanderen dat de verschuldigdheid van de accijns in alle 
lidstaten gelijk is geregeld292 en dat de lidstaten ervoor zorgen dat de accijnsschuld 
ook daadwerkelijk wordt ingevorderd. Het enkele voorhanden hebben van een ac-
cijnsgoed293 vormt uitslag tot verbruik, wanneer over dat goed nog geen accijns is 
voldaan overeenkomstig de geldende communautaire bepalingen en nationale wetge-
ving294. 

Klaarblijkelijk heeft de Hoge Raad de beslissing in eerste aanleg van de belasting-
kamer van Hof ‘s-Gravenhage, dat de naheffingsaanslagen terecht aan VAN DE WATER 
en zijn helpers waren opgelegd, niet meteen bij kunnen benen. Bij het stellen van zijn 
prejudiciële vragen aan het HvJ EG was de Hoge Raad op voorhand van oordeel, dat 
het enkele voorhanden hebben van een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de bepa-
lingen van de Accijnsrichtlijn in de heffing is betrokken, niet kon worden aangemerkt 
als uitslag tot verbruik295 en sprak dat in zijn arrest waarbij de prejudiciële vragen 
werden gesteld ook – abnormaliter – uit. Op het moment waarop Hof ‘s-Gravenhage 
zijn uitspraak deed, was het al moeilijk voorstelbaar dat de gemeenschapswetgever de 
verschuldigdheid van accijns beperkt zou hebben willen zien tot onttrekking, ver-
vaardiging en invoer in strikte zin. De formulering ‘iedere vorm van onttrekking, ook 
op onregelmatige wijze’296 moest al de betekenis hebben van het voorhanden hebben 
van accijnsgoederen zonder voldoening van accijns en zonder toepassing van een 
schorsingsregeling te omvatten. A-G RUIZ-JARABO COLOMER en het HvJ EG in het VAN DE 

 
292.  HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 

Tabac SARL, The Man in Black Ltd., J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605, r.o. 22. 

293.  Als bedoeld in artikel 3 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
294.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 

2001/204. 
295.  Als bedoeld in artikel 6 Accijnsrichtlijn. 
296.  Artikel 6 lid 1 onderdeel a Accijnsrichtlijn. 
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WATER-arrest (2001) bevestigen de uitspraak van Hof ‘s-Gravenhage297. Ook de Neder-
landse wetgever had al uitdrukkelijk in de Wa opgenomen dat illegaal voorhanden 
hebben als uitslag moet worden aangemerkt298. Het HvJ EG verklaart voor recht dat het 
enkele voorhanden hebben van een accijnsgoed uitslag tot verbruik vormt, wanneer 
over dat accijnsgoed nog geen accijns is voldaan overeenkomstig de geldende com-
munautaire bepalingen. De Nederlandse wetgever had het onbevoegd voorhanden 
hebben van een accijnsgoed in het licht van de Accijnsrichtlijn terecht uitdrukkelijk 
als uitslag tot verbruik uit een belastingentrepot bestempeld. Iedere andere uitleg van 
het HvJ EG, inhoudende dat het illegaal voorhanden hebben niet tot verschuldigdheid 
van accijns zou leiden, zou de fraude met accijnsproducten aanmerkelijk in de hand 
hebben gewerkt. Dit zou bepaald ongewenst zijn voor zowel alle lidstaten als voor de 
bona fide ondernemers in accijnsgoederen. 

Als een accijnsgoed niet door één persoon, maar door meerdere vervaardigers en 
voorhandenhebbers voorhanden wordt gehouden en die personen hun aangifteplicht 
veronachtzamen, kan aan elk van deze belastingplichtigen een naheffingsaanslag voor 
het volle bedrag van de accijns worden opgelegd, ofschoon slecht sprake kan zijn van 
één belastbaar feit. Daarbij is niet van belang of die personen dat accijnsgoed gelijktij-
dig dan wel volgtijdig voorhanden hebben of hebben gehad299. 

De wettelijke bepalingen noch enig rechtsbeginsel verzetten zich ertegen, dat op 
dezelfde dag aan elk van degenen die het accijnsgoed hebben vervaardigd, een nahef-
fingsaanslag voor het volle bedrag van de accijns wordt opgelegd. De Accijnsrichtlijn 
en de Wa omvatten dus naast het hoofdbelastbaarfeit en hoofdbelastingplichtige, de 
vergunninghouder van het belastingentrepot, ook nevenbelastbarefeiten en nevenbe-
lastingplichtigen: de illegale vervaardigers en voorhandenhebbers300. Het voorhanden 
hebben301 vormt een zelfstandig belastbaar feit302. Onder omstandigheden kan de door 
een leverancier gepleegde fraude tot gevolg hebben dat voor degene die de accijns-
goederen tot zijn beschikking krijgt, verborgen blijft dat de betrokken goederen niet 
overeenkomstig de bepalingen van de Wa in de heffing zijn of zullen worden betrok-
ken. Van voorhanden hebben kan dan geen sprake zijn, omdat daarvoor moet komen 
vast te staan dat de afnemer op het moment waarop hij de goederen voorhanden 
krijgt, weet of redelijkerwijs kan weten dat de goederen niet in de heffing zijn of zul-

 
297.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 

2001/204, r.o. 35. Conclusie A-G Ruiz-Jarabo Colomer 9 november 2000 voor HvJ EG 5 april 2001, 
nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, r.o. 41-42. 

298.  Artikel 2f Wa. 
299.  HR 12 april 2002 en 24 augustus 1999, nr. 34.164 (Van de Water), BNB 2002/226 en BNB 1999/383c. 

Zie voor een voorbeeld van volgtijdelijk voorhanden hebben: Hof Arnhem 10 augustus 2004, nr. 
02/03818, LJN AR2374. 

300.  HR 6 juni 2003, nr. 35.372 (voorhanden hebben), FED 2003/329, BNB 2003/315. HR 9 juli 2004, nr. 
38.723, LJN AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352. Hof Amsterdam 15 juli 2002, nr. 98/2569, LJN 
AE6643, r.o. 5.3. HR 12 april 2002, nr. 34.164 (Van de Water). Hof Arnhem 15 januari 2003, nr. 
00/02124, LJN AF4601. HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN AO9493, BNB 2004/289, FED 2004/289, 
r.o. 3.5. Hof Amsterdam 22 april 1999, nr. 97/22086, Douanebulletin 99/364. 

301.  Als bedoeld in artikel artikel 2f tweede gedeelte Wa. 
302.  HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352, r.o. 3.5. 
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len worden betrokken303. Niet belastingplichtig zijn degenen die slechts hulpwerk-
zaamheden hebben uitgevoerd, zoals het vullen van flessen, vaten of andere verpak-
kingsmiddelen of het vervoeren van de vervaardigde accijnsgoederen. Het verrichten 
van hulpwerkzaamheden is geen vervaardigen304. 

Ingeval van onttrekking blijft de vergunninghouder van het belastingentrepot 
steeds belastingplichtig en kan ook hij worden aangeslagen. De accijnsgoederen zijn 
immers één keer buiten een belastingentrepot gebracht en slechts één keer onttrok-
ken aan een schorsingsregeling.  

Het ene belastbare feit van de uitslag wegens voorhanden hebben kan op verschil-
lende wijze worden geconstateerd, waarbij verschillende belastingplichtigen kunnen 
worden aangewezen. Bij voorhanden hebben kunnen meerdere personen die op enig 
moment de feitelijke beschikkingsmacht over de desbetreffende accijnsgoederen 
hebben gehad, hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Bij meerdere personen kan dus 
sprake zijn van een verschillend voorhanden hebben van hetzelfde accijnsgoed305. Als 
voorwaarde voor aansprakelijkheid en medeaansprakelijkheid geldt steeds de weten-
schap bij voorhandenhebber, dat hij wist of kon weten dat de goederen niet in de 
accijnsheffing betrokken waren. 

Het staat de inspecteur binnen de maatstaven van de algemene beginselen van be-
hoorlijk bestuur (met name: proportionaliteits-, zorgvuldigheids- en het willekeur-
verbodsbeginsel) vrij te kiezen aan wie hij een naheffingsaanslag in de accijns wegens 
voorhanden hebben oplegt306. Geen enkele wettelijke bepaling of enig rechtsbeginsel 
verzet zich ertegen dat aan een ieder die accijnsgoederen illegaal heeft vervaardigd of 
voorhanden heeft die niet overeenkomstig de bepalingen van de Accijnsrichtlijn en de 
Wa in de heffing zijn betrokken, zonder rangorde en voor het volle bedrag van de 
accijns een aanslag wordt opgelegd307. Deze bestuurlijke beleidsvrijheid brengt mee, 
dat de inspecteur een bestendige gedragslijn ontwikkelt en volgt bij de toepassing van 
zijn bevoegdheid in deze gevallen naheffingsaanslagen aan meerdere personen op te 
leggen, opdat gelijke gevallen gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen naar de 
mate van hun ongelijkheid ongelijk. Evenredigheid, zorgvuldigheid en willekeurver-

 
303.  Deze wetenschap moet komen vast te staan omdat artikel 2f, tweede gedeelte (vanaf ‘alsmede’), 

blijkens de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 29) de voortzetting is 
van artikel 87 lid 1 Wa zoals die luidde tot 1 januari 1993, en niet blijkt dat de wetgever met die 
bepaling een beperktere of juist ruimere mogelijkheid tot heffing bij een afnemer als belangheb-
bende voor ogen stond dan voortvloeide uit artikel 87 lid 1 Wa. HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN 
AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352. 

304.  HR 12 april 2002 en 24 augustus 1999, nr. 34.164 (Van de Water), BNB 2002/226 en BNB 1999/383c. 
HR 12 april 2002, nr. 34.164, FED 2002/241, BNB 2002/226. HR 12 april 2002, nr. 34.162, 
FED 2002/240, BNB 2002/228. 

305.  Vgl. Hof Arnhem 16 december 1997, nr. 95/2101, LJN AA1285, r.o. 5.3.3. Hof Arnhem 13 maart 2002, 
nr. 97/22509, LJN AE2023, r.o. 4.7. 

306.  HR 15 februari 1995, nr. 30.248, BNB 1995/229, r.o. 3.2. 
307.  HR 6 juni 2003, nr. 35.372, FED 2003/329, BNB 2003/315. HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN AP9596, 

FED 2004/398, BNB 2004/352, r.o. 3.5. Hof Amsterdam 15 juli 2002, nr. 98/2569, LJN AE6643, 
r.o. 5.3. HR 12 april 2002 en 24 augustus 1999, nr. 34.164, BNB 2002/226 en BNB 1999/383c. Hof 
Arnhem 15 januari 2003, nr. 00/02124, LJN AF4601. HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN AO9493, FED 
2004/289, r.o. 3.5. Hof Amsterdam 22 april 1999, nr. 97/22086, Douanebulletin 99/364. 
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bod kunnen meebrengen dat naarmate de inspecteur over meer informatie beschikt of 
de omstandigheden bijzonderder zijn, een consciëntieuzer belangenafweging maakt 
bij de keuze van zijn belastingplichtigen, waarbij de accijns zo veel mogelijk op de 
meest gerede verbruiker moet komen te rusten en er wél een rangorde ontstaat308. In-
geval de inspecteur de vergunninghouder en de voorhandenhebber gelijktijdig nahef-
fingsaanslagen oplegt en hij vervolgens de naheffingsaanslag aan de vergunninghou-
der ongedaan maakt, is daarmee de toepasselijkheid van het belastbaar feit van het 
voorhanden hebben ten aanzien van de voorhandenhebber hersteld, hetgeen dienten-
gevolge tot handhaving van de aan de voorhandenhebber opgelegde naheffingsaan-
slag mag leiden309. 

De inspecteur is gehouden op basis van de hem ter beschikking staande gegevens 
een redelijke schatting te maken van de hoeveelheid accijnsgoederen die illegaal zijn 
vervaardigd of voorhanden zijn geweest en die niet eerder in de accijnsheffing zijn 
betrokken310, en ten aanzien van de verschillende personen die allen weten of rede-
lijkerwijs kunnen weten dat de plicht om de accijns op aangifte te voldoen niet is 
nagekomen ten minste af te wegen: (1) wie van deze personen het in zijn macht heeft 
om de schade zoveel als mogelijk te beperken, (2) wie zichzelf heeft verrijkt, en (3) 
wie verhaal voor de accijnsschuld biedt. De uit een besluit voor een belanghebbende 
voortvloeiende lasten mogen niet zwaarder zijn dan strikt noodzakelijk moet worden 
geacht (ook wel aangeduid met het beginsel van de minste pijn). De lasten mogen niet 
onevenredig zwaar zijn, gezien de doelen die het besluit wil dienen. Hier is sprake van 
toepassing van het evenredigheids- ofwel proportionaliteitsbeginsel. De uit een be-
sluit voortvloeiende lasten mogen niet veel sterker op één of op sommige belangheb-
benden drukken dan op anderen. Hier is sprake van de toepassing van het beginsel 
égalité devant les charges publiques voor de openbare lasten. Ingeval van beleidsvrijheid 
dient de rechter zich terughoudend op te stellen en zal hij de aan zijn oordeel onder-
worpen besluiten nog slechts marginaal mogen toetsen311. 

 
308.  Het zorgvuldigheidsbeginsel is in de Nederlandse wetgeving gecodificeerd in artikel 3:2 en artikel 

3:4 Awb. Artikel 3:2 Awb is gericht op de voorbereiding van een besluit en bepaalt dat de inspec-
teur zich daarbij op de hoogte moet stellen van de relevante feiten en de af te wegen belangen. Ar-
tikel 3:4 Awb waarin naast het zorgvuldigheidsbeginsel in het tweede lid ook het evenredigheids-
beginsel, ofwel het proportionaliteitsbeginsel is gecodificeerd, bepaalt, dat het bestuursorgaan de 
rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen afweegt voor zover geen beperkingen voortvloeien 
uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid, en dat de voor een of 
meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhou-
ding tot de met het besluit te dienen doelen. Tot de belangen die moeten worden afgewogen beho-
ren enerzijds het algemene belang van de overheid en anderzijds particuliere belangen van de bur-
gers. Bij het algemene belang valt te denken aan het handhaven van de wet; tot de particuliere be-
langen worden in ieder geval gerekend de door de belanghebbenden gestelde bijzondere omstan-
digheden. 

309.  HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352, r.o. 3.6. 
310.  Zie bijvoorbeeld: Hof Amsterdam 15 juli 2002, nr. 98/2569, LJN AE6643, r.o. 5.5. Hof Amsterdam 

2 december 2002, nr. 02/02840, LJN AF2769, r.o. 5.4.1 t/m 5.5.4, voortzetting van HR 12 april 2002, 
nr. 34.162, BNB 2002/228. 

311.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 221, nr. 5, blz. 55. HR 7 juni 2000, nr. 34.793, BNB 2000/374c, 
r.o. 5.2. 
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Meervoudige naheffing is dus ook bij illegaal vervaardigen of voorhanden hebben 
toegestaan; meervoudige invordering is niet wenselijk. De fiscale autoriteit mag uit-
eindelijk geen dubbele heffing laten voortbestaan312. Als een van de belastingplichtigen 
het bedrag van de accijns geheel of gedeeltelijk voldoet, komt het betaalde bedrag in 
mindering op hetgeen van de overige belastingplichtigen kan worden ingevorderd313. 
Wanneer sprake is van dubbele accijnsheffing, brengt het beginsel van de minste pijn 
in de zojuist genoemde betekenis mee, dat de accijns zo mogelijk wordt nageheven 
van (1) de persoon die zich met succes kan beroepen op de teruggaafregeling voor 
veraccijnsde accijnsgoederen314, of van (2) de persoon door wiens toedoen de moge-
lijkheid om eerder geheven accijns te restitueren is verspeeld. Bij de keuze tussen een 
persoon die niet wist maar wel kon vermoeden dat de plicht om accijns op aangifte te 
voldoen werd veronachtzaamd, en een persoon die welbewust voor eigen gewin de 
uitvoering van de accijnswetgeving heeft ontgaan, brengt het evenredigheids- ofwel 
proportionaliteitsbeginsel mee dat bij voorkeur de laatstgenoemde persoon in de 
heffing wordt betrokken. 

4.4.7 Verlegging voor aardgas of elektriciteit 

Wanneer de leverancier van aardgas of elektriciteit in Nederland is gevestigd noch 
hier te lande een vaste inrichting of een fiscaal vertegenwoordiger heeft, wordt de 
heffing van de EB verlegd naar de verbruiker315. Zowel het eigen verbruik van de win-
ner of producent als het verbruik van rechtstreeks door de verbruiker uit het buiten-
land betrokken aardgas of elektriciteit wordt in de heffing betrokken. Omdat in deze 
situatie eveneens sprake kan zijn van een levering door een buitenlandse ondernemer, 
is de verlegging van de belastingplicht naar de verbruiker in deze specifieke gevallen 
ook specifiek geregeld. De verbruiker is dan belastingplichtig en moet de in een tijd-
vak verschuldigde EB op aangifte voldoen. Daarbij kan hij dan op die verschuldigde EB 
een vermindering toepassen van € 199 (2008) per verbruiksperiode van twaalf maan-
den. Als deze vermindering per saldo leidt tot een negatief bedrag, verleent de inspec-
teur teruggaaf van dat bedrag316. 

Binnengrensoverschrijdende verlegging van accijnsheffing is daarom een feno-
meen, dat niet bij een interne markt past. 

Als een verbruiker aardgas of elektriciteit betrekt van een binnenlandse leverancier 
en daarnaast zelf rechtstreeks aardgas of elektriciteit betrekt uit het buitenland, is de 
verbruiker voor deze laatste aankoop belastingplichtig in Nederland. De belasting-
plicht wordt van de buitenlandse leverancier verlegd naar de binnenlandse verbruiker. 
In dit geval moet de binnenlandse leverancier EB in rekening brengen met inachtne-

 
312.  Zie bijvoorbeeld: Hof Amsterdam 15 juli 2002, nr. 98/2569, LJN AE6643, r.o. 5.4. 
313.  HR 12 april 2002 en 24 augustus 1999, nr. 34.164, BNB 2002/226 en BNB 1999/383c. Hof Arnhem 

15 januari 2003, nr. 00/02124, LJN AF4601. HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN AO9493, FED 2004/289, 
r.o. 3.5. Hof Amsterdam 22 april 1999, nr. 97/22086, Douanebulletin 99/364. 

314.  Artikel 22 Accijnsrichtlijn. Artikel 71 lid 1 onderdeel e Wa. 
315.  Artikel 50 jo. artikel 54 Wbm. 
316.  Artikel 63 Wbm. Besluit van de staatssecretaris van 24 april 2002, nr. CPP2002/1199M. 
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ming van het schijventarief. De verbruiker houdt in zijn aangifte zelf rekening met de 
van een binnenlandse leverancier betrokken belaste hoeveelheden aardgas en elektri-
citeit317. Deze samenloopbepaling geldt ook in gevallen van samenloop van leveringen 
via een aansluiting aan de verbruiker en het als levering aangemerkte verbruik van 
aardgas of elektriciteit die op andere wijze zijn verkregen dan door een levering via 
een aansluiting, of het verbruik van elektriciteit verkregen door tussenkomst van de 
APX. Uit de administratie van de verbruiker moet blijken hoeveel aardgas en elektrici-
teit aan hem is geleverd. Deze samenloopbepaling geldt ook voor gevallen van samen-
loop van leveringen via een aansluiting en het als levering aangemerkte verbruik van 
aardgas of elektriciteit318. 

In gevallen van verbruik van aardgas of elektriciteit, waarin het aardgas of de elek-
triciteit op andere wijze zijn verkregen dan door een levering via een aansluiting, is de 
verbruiker van het aardgas of de elektriciteit de belastingplichtige319. De EB wordt dan 
verlegd naar, dat wil zeggen: geheven van de verbruiker. Ingeval aanwijzingen ont-
breken dat de verleggingsregeling ook is bedoeld voor aardgas dat buiten Nederland is 
gewonnen, moet de conclusie zijn dat indien op grond van het binnenbrengen een 
belastingplichtige is aan te wijzen, de omstandigheid dat deze binnenbrenger ook de 
winner is van het gas, er niet toe leidt dat in plaats van de binnenbrenger een ander de 
hoedanigheid van belastingplichtige krijgt320. 

4.4.8 Verlegging voor uitgeslagen minerale oliën 

Bij de opslag van minerale oliën komt het geregeld voor dat oliemaatschappijen mine-
rale oliën laten opslaan bij opslagbedrijven. De opslag vindt aldaar plaats op naam en 
voor rekening van de oliemaatschappij die voor die opslag opdracht heeft gegeven. 
Teneinde te voorkomen dat bij de uitslag van de oliën de vergunninghouder van het 
belastingentrepot van waaruit de oliën worden uitgeslagen de accijns verschuldigd 
wordt, terwijl degene die opdracht tot die uitslag geeft de accijns in rekening brengt 
aan de afnemer van de goederen, is bepaald dat in dergelijke gevallen de accijns wordt 
geheven van degene die opdracht geeft tot de uitslag van de oliën.  

De verlegging van accijnsheffing kan alleen plaatsvinden met betrekking tot mine-
rale oliën die zijn uitgeslagen uit een belastingentrepot op basis van een schriftelijke 
opdracht van een vergunninghouder van een ander belastingentrepot voor minerale 
oliën. De vergunninghouder in wiens opdracht de uitslag heeft plaatsgevonden doet 
bij de aangifte van de in een tijdvak verschuldigde accijns opgave van: (1) het belas-
tingentrepot waaruit de uitslag heeft plaatsgevonden, (2) de naam van de vergun-
ninghouder van het desbetreffende belastingentrepot, en (3) het nummer van de ver-
gunning van die vergunninghouder. De vergunninghouder van het belastingentrepot 
waaruit minerale oliën zijn uitgeslagen doet bij de aangifte van de in een tijdvak ver-

 
317.  Artikel 57 Wbm.  
318.  Als bedoeld in artikel 50 Wbm. 
319.  Als bedoeld in artikel 53 Wbm. 
320.  HR 20 april 2005, nr. 40.395, LJN AR7288, BNB 2005/261, r.o. 3.3. Dit arrest is gewezen op basis van 

het oude artikel 24 onderdeel b Wbm, thans: artikel 50 Wbm. 
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schuldigde accijns opgave van die uitslag, van: (1) de naam van de vergunninghouder 
van het belastingentrepot in wiens opdracht de accijnsgoederen zijn uitgeslagen, en 
(2) het nummer van de vergunning van die vergunninghouder321. 

4.4.9 Verlegging voor diesel en LPG 

Wanneer halfzware olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas bestemd voor het 
aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen, voor andere doel-
einden dan voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen 
wordt gebruikt322, wordt de EB verlegd naar, dat wil zeggen geheven van degene die 
deze halfzware olie, gasolie of LPG verbruikt323. 

4.4.10 Energiedistributiebedrijven 

Met betrekking tot aardgas en elektriciteit wordt de EB geheven van degene die de 
levering via het distributienet en via een aansluiting aan de verbruiker verricht. Dit 
zijn in het algemeen de energiedistributiebedrijven324. Voor de gevallen dat de levering 
rechtstreeks aan de verbruiker als belastbaar feit is aangewezen, is de belastingplich-
tige degene die de levering aan de verbruiker verricht. Dit zijn in beginsel de distribu-
tiebedrijven en in bepaalde gevallen de NV Nederlandse Gasunie, die rechtstreekse 
leveringen aan verbruiker verrichten325. 

De exploitant van een gasbehandelingsstation is belastingplichtig voor het deel van 
het aardgas dat bij de behandeling van aardgas wordt verbruikt. De gaswinner is 
slechts belastingplichtig voor zijn eigen verbruik van aardgas als brandstof326. 

4.4.11 Zekerheid 

De vergunninghouder van een belastingentrepot stelt zekerheid voor de accijns die hij 
verschuldigd is of kan worden dan wel in een andere lidstaat327. De vergunninghouder 
van een belastingentrepot kan in een andere lidstaat een fiscale vertegenwoordiger 
aanwijzen die – onder meer – zekerheid stelt328. Ook de vergunninghouder van een 
geregistreerd bedrijf (GB) of van een niet-geregistreerd bedrijf (NGB), de fiscaal verte-
genwoordiger van een belastingentrepot en de fiscale vertegenwoordiger van een 
bedrijf dat zich bezig houdt met verkopen op afstand stellen zekerheid voor de accijns 

 
321.  Artikel 10 UB Accijns. 
322.  Als bedoeld in artikel 52 Wbm. 
323.  Artikel 54 Wbm. 
324.  Artikel 53 Wbm. 
325.  Zie ter illustratie hiervan: HR 10 maart 1999, nr. 32.835, V-N 1999/16.39, BNB 1999/229 m.nt. 

Brunt, FED 1999/392 m.nt. Sio, waarin voor ‘X NV’ en ‘NV X’ moet worden gelezen: de NV Neder-
landse Gasunie. 

326.  Artikel 50 Wbm. Besluit van 7 oktober 2003, nr. CPP2003/2404M. 
327.  Artikelen 13, 15, 18-20 Accijnsrichtlijn. Artikel 56 lid 1 Wa. 
328.  Artikel 17 Accijnsrichtlijn. Artikel 51a onderdeel a Wa. 
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die door hen verschuldigd is of kan worden329. Dit laat overigens onverlet de verant-
woordelijkheid van de vergunninghouder van het belastingentrepot van verzending, 
die pas kan vervallen door middel van het bewijs dat de geadresseerde de goederen 
overneemt, de terugontvangst van het accijnsgeleidedocument (AGD). 

De fiscaal vertegenwoordiger is evenmin een instituut dat bij een interne markt 
past. Een Zeeuw die zaken doet in Groningen heeft geen fiscaal vertegenwoordiger in 
Groningen.  

Met betrekking tot verkopen op afstand wordt de accijns geheven van de door de 
afstandsverkoper aangewezen fiscaal vertegenwoordiger330. Deze vertegenwoordiger 
is ook degene aan wie de verplichting tot het stellen van zekerheid wordt opgelegd. 

Onder voorwaarden wordt toegestaan dat de vervoerder of de eigenaar in plaats 
van de vergunninghouder zekerheid stelt331, voor het bedrag aan accijns dat wordt 
vertegenwoordigd door de hoeveelheid accijnsgoederen die door hem of namens hem 
wordt vervoerd vanuit een belastingentrepot naar een ander belastingentrepot, naar 
een GB of naar een NGB in een andere lidstaat332. In voorkomend geval kan van de 
geadresseerde van de goederen zekerheid worden geëist. Het stellen van zekerheid 
kan, op verzoek, achterwege blijven voor minerale oliën die vanuit een belastingen-
trepot over zee of door middel van een pijpleiding worden overgebracht naar een 
andere lidstaat333. 

4.4.12 Ratio zekerheid 

Het stellen van zekerheid voor de verschuldigde accijns, bijvoorbeeld door het afgeven 
van een bankgarantie, bestaat al zeer lang en komt ook voor met betrekking tot de 
heffing van het invoerrecht. De financiële verplichtingen tegenover de fiscale autori-
teit die kunnen voortvloeien uit het vervaardigen of het voorhanden hebben van ac-
cijnsgoederen in een belastingentrepot zijn vaak zeer groot. Doordat in beginsel pas 
aan het einde van de maand volgend op het tijdvak waarin is uitgeslagen de accijns op 
aangifte moet worden voldaan, loopt de fiscale autoriteit financiële risico’s die groter 
zijn dan bij de omzetbelasting. Door zekerheidstelling wordt dit risico verminderd. 

De hoogte van de zekerheid is toegesneden op de branche, op de aard van het be-
drijf en op specifieke situaties (bijvoorbeeld een startende onderneming). De omvang 
van de zekerheid hangt bovendien mede af van de risico’s die de fiscale autoriteit 
loopt. Ook van de zijde van het bedrijfsleven is erop gewezen dat het stellen van ze-
kerheid uit concurrentieoverwegingen in bepaalde gevallen wenselijk is. De vaststel-
ling van de zekerheid geschiedt tot een zodanig bedrag dat de te verhalen accijns 

 
329.  Artikel 4 en artikel 16 lid 2 en lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 56 lid 2 Wa. 
330.  Artikel 51a onderdeel f Wa. 
331.  Artikel 15 lid 3 tweede volzin Accijnsrichtlijn. 
332.  Artikel 56 lid 3 Wa. Die voorwaarden zijn een gezamenlijk verzoek van de vervoerder of eigenaar 

en de vergunninghouder (artikel 39a lid 1 UB Accijns) met vermelding in het verzoek van NAW-
gegevens en andere relevante informatie332., indien de vervoerder of eigenaar in de plaats van de 
vergunninghouder zekerheid wil stellen. 

333.  Artikel 15 lid 3 derde en vierde volzin Accijnsrichtlijn. Artikel 56 lid 1 en lid 4 Wa. 
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voldoende gewaarborgd kan worden geacht334. De gestelde zekerheid dient is binnen 
de gehele Gemeenschap geldig te zijn. Daarom zal het in de gevallen waarin de schul-
denaar buiten ‘s lands woont of is gevestigd geen problemen opleveren om de accijns-
schuld in te vorderen als voldoende zekerheid is gesteld335. 

4.4.13 Kosten zekerheid 

De vorm van de zekerheid staat ter keuze aan de zekerheidsteller. Persoonlijke borg-
stelling, bankgarantie, geld, hypothecaire zekerheidstelling, verpanding van inschrij-
vingen in de grootboeken en de schuldregisters van de Staat, verpanding van waarde-
papieren zoals obligaties en schatkistbiljetten, schatkistpromessen en schatkistcer-
tificaten, borgstelling door banken, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven 
worden als vormen van zekerheid geaccepteerd336. 

De aan het stellen, het wijzigen en het opheffen van de zekerheid verbonden kosten 
komen ten laste van de zekerheidsteller. Wordt de zekerheid bijvoorbeeld gesteld in 
de vorm van hypotheek, dan zijn aan de akte van hypotheekstelling en een latere 
doorhaling van de hypothecaire inschrijving kosten verbonden, die voor rekening zijn 
van de vergunninghouder. 

Ingeval de zekerheid wordt gesteld in geld wordt daarover een rente vergoed die 
gelijk is aan de herfinancieringsrente, te weten de minimale biedrente die de ECB 
hanteert voor basisherfinancieringstransacties. Daartoe wordt het over een kalender-
maand te vergoeden rentebedrag berekend naar de rente die geldt bij de aanvang van 
die maand337. Om te voorkomen dat het stellen van zekerheid in geld het karakter van 
een belegging krijgt, is niet aangesloten bij de wettelijke rente338. 

4.5 Belastingobjecten  

‘Aan accijnzen zijn goederen onderworpen, niet personen’339 
 

Hof ‘s-Gravenhage, 
25 februari 1972  

4.5.1 Goederen en diensten 

Belastingobjecten zijn de lijdende voorwerpen van belastingheffing. Voor de accijns-
heffing zijn dat specifiek aangewezen goederen en diensten. Volgens de Accijnsricht-
lijn en de onderliggende structuurrichtlijnen zijn dat alcoholhoudende producten, 
energieproducten en tabaksproducten alsmede goederen en diensten die de afzonder-
lijke lidstaten daarnaast nog autonoom in hun nationale accijnsheffing betrekken. De 

 
334.  Artikel 56 lid 5 Wa. 
335.  Artikel 15 lid 3 slotzin Accijnsrichtlijn. 
336.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 39. 
337.  Artikel 60 Wa. 
338. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 55. Kamerstukken II 1994-1995, 23 981, nr. 3, blz. 3. 
339.  Hof ’s-Gravenhage 25 februari 1972, kenbaar uit: HR 7 februari 1973, nr. 16.885, BNB 1973/69. 
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Accijnsrichtlijn en de onderliggende structuurrichtlijnen bevatten het heffingsregime 
voor deze communautaire en nationale accijnzen. 

4.5.2 Definiëring communautaire belastingobjecten 

Als communautaire belastingobjecten zijn gedefinieerd: bier, mousserende en 
niet-mousserende wijnen, andere niet-mousserende en mousserende gegiste dranken, 
tussenproducten (dranken in het segment tussen wijn en gedistilleerd), gedistilleerde 
dranken en ethylalcohol, energieproducten, elektriciteit, sigaretten, sigaren en cigaril-
lo’s, tabak van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (shag) en rooktabak.  

Bij de definiëring van communautaire belastingobjecten is uitgegaan van de 
GN-codes van de gecombineerde nomenclatuur (GN), de ten behoeve van het invoer-
recht en de statistische verslaggeving opgestelde gemeenschappelijke goederenlijst. 

Tabaksproducten zijn niet gedefinieerd met GN-codes340. 
Voor alcoholhoudende producten wordt uitgegaan van de GN-codes die van kracht 

waren op het tijdstip van vaststelling van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken, derhalve 19 oktober 1992341. 

Voor energieproducten wordt uitgegaan van de GN-codes die van kracht waren op 
1 januari 2002342 en jaarlijks worden bijgewerkt op basis van een besluit van het Ac-
cijnscomité343. De in de Richtlijn energiebelastingen gebruikte GN-codes verwijzen 
naar de verordening van de EC van 6 augustus 2001344. Jaarlijks wordt een besluit ge-
nomen tot bijwerking van de GN-codes voor energieproducten. Het besluit mag van-
zelfsprekend (met het oog op het rechtszekerheidsbeginsel) niet leiden tot wijzigingen 

 
340. Artikel 2 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. De artikelen 3, 5, 6 en 7 van de Structuurrichtlijn 

tabaksproducten definieren de tabaksproducten. Artikel 2 van de Tariefrichtlijn tabaksproducten 
verwijst voor de definities van sigaren, cigarillo’s en rooktabak nog naar de artikelen 2, 4 en 4bis 
van Richtlijn 79/32/EEG, die bij de Structuurrichtlijn tabaksproducten is vervallen. 

341. Artikel 26 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Hof Arnhem is van deze regel blijkbaar niet 
op de hoogte: ‘Het Hof kan het standpunt van belanghebbende niet delen dat de indeling van de 
goederen dient te geschieden in de GN zoals deze gold en werd toegepast op 19 oktober 1992; dit 
betoog vindt geen steun in het recht’. Hof Arnhem 26 januari 2006, nr. 04/01084, LJN AV2216, 
r.o. 4.7. De uitspraak desondanks niet fout, omdat het onderwerp van geschil een accijnsgoed is, dat 
hoofdzakelijk uit gedistilleerde alcohol bestaat en zelfs niet op basis van de goedkeuring van het 
Besluit van de staatssecretaris van 15 januari 2003, nr. CPP2002/3563M onder tariefpost 2206 kan 
worden gerangschikt. 

342. Artikel 2 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 1 lid 1 onderdeel q Wa. Artikel 2 lid 1 onder-
deel c Wbm.  

343.  Conform de procedure van artikel 27 jo. artikel 2 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. De in de Richt-
lijn energiebelastingen vervatte verwijzingen naar codes van de gecombineerde nomenclatuur zijn 
verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wij-
ziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en 
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, PB L 279 van 23 oktober 2001, 
blz. 1. 

344.  Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I 
van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomen-
clatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, PB L 279 van 23 oktober 2001, blz. 1. 
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van de minimumtarieven, noch tot toevoeging of verwijdering van energie-
producten345. 

Voor deze vaste tijdstippen is gekozen om te voorkomen dat bij wijziging van de 
GN-codes of IDR- en EG-toelichtingen daarop in het geharmoniseerd systeem automa-
tisch (en onbedoeld) wijziging zou kunnen optreden in de definities van de accijns-
goederen346. Vandaar dat regelmatig wordt bezien of aanpassing van de definiëring van 
accijnsgoederen in verband met gewijzigde GN-codes gewenst is. Dit bleek halverwe-
ge de ‘90-er jaren van de 20e eeuw het geval wat de minerale oliën betreft. Door wijzi-
ging van de Structuurrichtlijn minerale oliën per 1 januari 1995 zijn voor minerale 
oliën de GN-codes gaan gelden zoals die luiden op 1 oktober 1994. Deze datum is ook 
weer verlaten door de vervanging van de Structuurrichtlijn minerale oliën door de 
Richtlijn energiebelastingen per 1 januari 2004.  

4.5.3 Alcoholhoudende producten 

Bier, niet-mousserende en mousserende wijnen, andere niet-mousserende en mousse-
rende gegiste dranken dan bier en wijn, tussenproducten (dranken in het segment 
tussen wijn en gedistilleerd), alsmede gedistilleerde dranken en ethylalcohol zijn 
gedefinieerd in de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Deze accijnsgoederen 
worden hierna achtereenvolgens behandeld, waarbij de GN-codes die richtlijn voor de 
definiëring van deze accijnsgoederen bezigt zijn vertaald naar gewoon spraakgebruik 
om de inzichtelijkheid te vergroten. 

4.5.4 Bier 

4.5.4.1 Definitie 

Onder bier wordt volgens afdeling I van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken verstaan: elk product van GN-code 2203 alsmede elk product van GN-code 2206 
dat een mengsel van bier en niet-alcoholhoudende dranken bevat, in beide gevallen 
met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol347. De accijns die door 
de lidstaten van bier wordt geheven, wordt bepaald op grond van (1) het aantal hecto-
liters of graden Plato, ofwel (2) het aantal hectoliters of effectief alcoholvolumegehalte 
van het eindproduct348. De ratio van deze keuzemogelijkheid is dat ‘de methoden om 
bier te belasten per lidstaat verschillen en dat het mogelijk is deze verschillen te laten 
voortduren, met name door een minimumtarief vast te stellen dat gebaseerd is op de 
oorspronkelijke densiteit en op het alcoholgehalte van het product’349. 

 
345.  Artikel 2 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
346.  Vgl. W.M.G. Visser, De praktijk van termijnen in de Zesde BTW-richtlijn, FED Beschouwingen, FED 

1996/233. 
347.  Artikel 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
348.  Artikel 3 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
349.  Overweging 7 van de considerans van de Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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Bier is een alcoholhoudende drank die tevens koolzuur bevat, verkregen door alco-
holische gisting van een mengsel dat is bereid door het koken van mout, meestal 
gerstemout (zetmeel- en suikerhoudende grondstoffen), water, biergist, hop, hopex-
tracten of vergelijkbare aromatische stoffen. Omdat een uit gerst bereid waterig ex-
tract geen bestanddelen bevat die rechtstreeks aan alcoholische gisting kunnen wor-
den onderworpen, is het noodzakelijk de gerst eerst om te zetten in mout, waaruit een 
vergistbaar waterig extract verkregen wordt. Behalve mout en andere verwerkte vor-
men van gerst en tarwe kunnen ook zetmeelhoudende grondstoffen als rijst en maïs 
worden gebruikt. Het gaat om dranken die worden vervaardigd volgens de in bier-
brouwerijen gebruikelijke brouwmethoden. Daartoe behoort ook het onder de in de 
verordeningen van het Productschap voor Bier gestelde voorwaarden na het gistings-
proces toevoegen aan bier van suiker of aromatische stoffen ter verkrijging van be-
paalde biersoorten. Er bestaan vele verschillende soorten bier, licht, blond, roodbruin, 
bruin en donker, zoet, bitter, zurig, zuur en fruitig, ondergistend en bovengistend, licht 
en zwaar. Het wordt meestal verhandeld op fust, in flessen en in blikken en blikjes.  

Volgens de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken350 wordt als bier be-
schouwd de alcoholhoudende drank die is verkregen door gisting van uit mout bereide 
wort (GN-code 2203) en elk product van GN-code 2206 dat een mengsel bevat van 
bier en niet-alcoholhoudende dranken351, voor zover deze producten een alcoholgehal-
te bevatten van meer dan 0,5%vol, zoals bepaalde soorten kriekenbier en breezers van 
vruchtenbier. Voor zover deze dranken een alcoholgehalte hebben van niet meer dan 
1,2%vol mag een afzonderlijk tarief worden toegepast352. Ook concentraten van bier 
vallen onder de definitie353. 

Alcoholhoudende dranken die zowel gegiste alcohol als gedistilleerde alcohol be-
vatten, zoals breezers en shooters354, vallen onder GN-code 2208. Als deze dranken het 
karakter van een gegiste drank hebben, kunnen zij onder GN-code 2206 worden inge-
deeld355. Daarvan is sprake als meer dan 50% van het totale alcoholpercentage blijft 
bestaan uit gegiste alcohol. GN-code 2206 omvat gegiste dranken, mengsels van gegis-
te dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken. Op grond van 
de bewoordingen van GN-code 2206 kunnen alcoholhoudende dranken die zowel 
gegiste alcohol als gedistilleerde alcohol bevatten hieronder niet worden ingedeeld. 

Als bier geduide dranken met een alcoholgehalte van 0,5%vol of minder en alcohol-
vrij bier worden niet als bier aangemerkt. Deze dranken worden gerekend tot de alco-
holvrije dranken (limonades) en worden in de heffing van de frisdrankenaccijns be-
trokken. 

 
350.  Artikel 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
351.  Artikel 6 onderdeel b Wa. 
352.  Vgl. artikel 7 lid 2 Wa.  
353.  Toelichting IDR bij GN-code 2203. 
354.  Breezers en shooters bestaan uit water, gedistilleerde alcohol, wijnferment, kleur-, reuk- en smaak-

stoffen en suiker. De wijnfermenten zijn verkregen uit partijen wijn, niet zijnde wijn van druiven, 
wel verkregen door vergisting, zoals door vergisting van vruchten. Het percentage alcohol verkre-
gen door vergisting is veelal slechts een geringe hoeveelheid ten opzichte van het totale alcohol-
percentage. 

355.  Vgl. Besluit van de staatssecretaris van 15 januari 2003 nr. CPP2002/3563M. 
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De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken kent geen bovengrens voor het al-
coholgehalte van bier. Gegeven de bereidingsmethoden van bier geldt een natuurlijk 
maximum. Bier met een hoger alcoholgehalte dan circa 12%vol kan alleen worden 
verkregen door toevoeging van gedistilleerde alcohol. Bij toevoeging van gedistilleer-
de alcohol aan bier ontstaat een product dat niet meer onder de bierdefinitie valt, 
maar onder die van de zogenoemde overige alcoholhoudende producten. Bierproduc-
ten worden ongeacht of zij aan de warenwettelijke vereisten voor bier voldoen in de 
heffing betrokken. 

4.5.4.2 Wort 

De bereiding van bier vindt plaats door achtereenvolgens de bereiding van mout, de 
bereiding van wort waaraan hop wordt toegevoegd, en de vergisting van het gehopte 
wort. De bereiding van wort is de eerste bewerking die in de bierbrouwerij plaats-
vindt. Het mouten vindt plaats in de mouterij, binnen of buiten de brouwerij.  

Wort is het resultaat van het vermengen van water en gemouten gerst, een suiker-
houdend extract waaruit, na toevoeging van hop, door gisting bier ontstaat. 

Mout, het basisbestanddeel voor het brouwen van bier, wordt vervaardigd uit 
brouwgerst. Onbewerkte gerst is niet geschikt voor het brouwen van bier. Het zet-
meel, waar gerst rijk aan is, kan niet door gist worden omgezet in alcohol. Gist kan 
alleen van suiker alcohol maken. Door de gerst eerst te mouten, dat wil zeggen te laten 
weken, ontkiemen, drogen, eesten en het te ontdoen van kiemen, worden enzymen in 
de gerstkorrel geproduceerd die tijdens het maischproces gebruikt worden om het 
zetmeel om te zetten in suiker. Naast gerstemout kunnen ongemoute granen, zoals 
rijst, maïs, rogge, tarwe, gerst en suikers (ongemout) als grondstof worden gebruikt 
voor de bereiding van bier. De mout wordt in de schrootmolen gebroken tot gries en 
deels vermalen tot meel. De fijnheid van het beslag, het gemalen mout en andere 
ongemouten vermengd met watermaalsel, wordt procesmatig zo afgeregeld, dat ex-
tractie en filtratie optimaal gaan verlopen. Het beslag wordt op verschillende tempe-
raturen verwarmd. Eerst vindt het inmaischen plaats, een zogenaamde eiwitrust, 
waarbij eiwitten geschikt worden gemaakt voor de toekomstige schuimkraag. Tijdens 
het maischen, dat vervolgens plaatsvindt, wordt het zetmeel door verschillende en-
zymen, uit de mout, omgezet tot suiker. De zetmeel in het beslag wordt door het en-
zymatische proces volledig omgezet in dextrinen, en niet volledig in glucose, fructose, 
maltose of sacharose. Al deze suikers zijn vergistbaar, behalve dextrine. De niet ver-
gistbare dextrinen verlenen aan het eindproduct een zekere volheid van smaak. Bij het 
maischen kan worden bepaald of een bier zoetig of droog wordt, of het alcoholgehalte 
hoog of laag zal zijn en of de schuimkraag en de hoeveelheid bier in evenwicht zijn.  

Er worden verschillende brouwmethoden gehanteerd om dit versuikeringsproces 
te bewerkstelligen, te onderscheiden in twee hoofdprocedés: de infusiemethode en de 
decoctiemethode. Bij de infusiemethode vindt het brouwproces in één brouwketel 
plaats. De temperatuur wordt hierbij stapsgewijs opgehoogd. Het beslag wordt lang-
zaam verwarmd naar circa 55°C en ongeveer een half uur op deze temperatuur ge-
houden onder geregeld roeren. Vervolgens wordt het beslag op dezelfde wijze verder 
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in temperatuur verhoogd en wordt door het aanhouden van rustpauzen bij 63 tot 68°C 
en bij circa 75°C het zetmeel versuikerd356.  

Bij de decoctiemethode worden de versuikeringstemperaturen bereikt door een 
deel van het beslag naar een brouwketel te pompen waarin het tot 100°C wordt verhit 
en teruggepompt naar de kuip waardoor de temperatuur van het gehele beslag toe-
neemt. Het volume van deze kookmaischer wordt in dit procedé zo berekend, dat de 
gewenste temperaturen na terugpompen bereikt worden. De decoctie kan tot drie-
maal toe herhaald worden; er wordt dan gesproken van een éénmaisch, tweemaisch 
of driemaischproces. Wanneer de versuikering is voltooid, komt het brouwsel in de 
klaringskuip, een werktuig met dubbele bodem, voor het klaren. Op de bovenste, ge-
perforeerde bodem zetten zich verschillende onopgeloste bestanddelen af. Het residu 
dat daar ontstaat, de bostel, dient vervolgens als veevoeder. De heldere vloeistof die 
door de bostellaag afloopt, is het wort. In moderne brouwprocessen wordt in plaats 
van de klaringskuip gewerkt met filters.  

Het wort moet worden gekookt om overtollig water te doen verdampen, de af-
scheiding van ongewenste eiwitstoffen te bevorderen en de werkzame bestanddelen 
te verkrijgen uit de hop die in deze fase wordt toegevoegd. De hop wordt toegevoegd 
in de vorm van hopbellen of in de vorm van een daaruit bereid extract. De toevoeging 
van hop geeft aan het bier een bittere en pittige smaak en bevordert de houdbaarheid. 
Ten slotte wordt het wort door een zeef gevoerd, waarin de neergeslagen eiwitstoffen 
en eventueel hopresidu achterblijven.  

Voordat het gehopte wort aan het gistingsproces wordt onderworpen, moet deze 
tot op de gistingstemperatuur worden afgekoeld tot 6 á 8°C. Tevens moet ervoor wor-
den gezorgd dat het wort de voor vergisting noodzakelijke zuurstof kan opnemen. Ten 
behoeve van de dan volgende gisting wordt biergist aan het wort toegevoegd. Gist is 
een eencellig micro-organisme dat de suiker van het wort omzet in alcohol en in kool-
zuurgas. Daarbij worden aromatische stoffen gevormd die het eigen karakter geven 
aan een bier. De gist verviervoudigt zich in het wort, waarbij de daarin aanwezige 
suikers worden omgezet in alcohol en koolzuur. In de loop van het gistingsproces 
wordt het wort gearomatiseerd door toevoeging van krieken (donkere kersen), krui-
den, zoals anijs, basilicum, gagel, jeneverbes, kaneel, koriander, kruidnagel, peper, 
vanille, zoethout, of bloemen, planten of groenten, zoals brandnetel, gember, munt, 
noten, pompoen, thee of vijgen, maar ook honing, sinaasappelschillen en citroenschil-
len. Soms worden ook gewone suiker, vruchtenextracten, kleurstoffen, kooldioxide of 
ongemouten toegevoegd.  

Er kunnen twee typen biergist aan het wort worden toegevoegd: ondergist en bo-
vengist357, al naargelang de gist zich gedurende de vermeerdering op de bodem van de 
gistkuip of boven op het gistende wort afzet. De temperaturen bij ondergisting liggen 
veelal tussen 6 en 10°C, die bij bovengisting tussen 10 en 20°C. De ontstane bieren zijn 
bieren van lage gisting respectievelijk van hoge gisting. Vergisting is een microbiolo-
gisch proces, essentieel voor de smaak van het bier. Tijdens het vergistingsproces 
worden, behalve alcohol, ook de aroma en smaakstoffen gevormd. Afhankelijk van de 

 
356.  Bij circa 65°C treedt -amylase op en bij circa 75°C -amylase. 
357.  Cultuurvormen van Saccharomyces carlsbergensis respectievelijk Saccharomyces cerevisiae. 
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temperatuur en van andere omstandigheden duurt de hoofdgisting bij het in Neder-
land en België meest toegepaste ondergistingsprocedé één tot twee weken, bij boven-
gisting vier tot zeven dagen. 

Nagisting geschiedt bij temperaturen van een weinig boven 0°C en vindt plaats in 
gesloten lagertanks onder een geringe overdruk van koolzuurgas, opdat het bier zich 
daarmee verzadigt. Ook hierbij wordt nog een gedeelte van de vergistbare koolhydra-
ten omgezet, terwijl de gist zich verder afzet. Na twee á drie maanden heeft het bier 
hierdoor al een zekere helderheid en de gewenste smaak verworven. Na bovengisting 
duurt de lagering twee tot drie weken. Nadat de nagisting is afgelopen, wordt het bier 
gefiltreerd, waardoor het volkomen helder wordt. 

4.5.4.3 Extractgehalte wort 

Het gehalte aan vergistbare suikers in het wort, de extractstoffen, is bepalend voor het 
gehalte aan alcohol in het bier: hoe meer suiker in het wort, hoe hoger het alcoholge-
halte bij eenzelfde vergistingsgraad. Het gehalte van het wort aan extractstoffen, 
waarvan een kleiner deel onvergistbaar is, is het stamwortgehalte, ofwel het extractge-
halte. Onder extractgehalte wordt verstaan het gehalte van de in de stamwort opgelos-
te niet-vluchtige stoffen, vermeerderd met het gehalte van de na de gisting aan het 
bier toegevoegde stoffen358. Onder deze opgeloste stoffen bevinden zich ook de oplos-
bare suikers.  

De verschillende biersoorten onderscheiden zich in de eerste plaats door het stam-
wortgehalte, voorts door kleur, bitterheid en andere eigenschappen. De bieren van 
lage gisting zijn bijna alle van het blonde type en sterk gehopt, bijvoorbeeld pils. De 
bieren van hoge gisting zijn doorgaans bruin en donker en zijn minder gehopt. Van de 
zware bieren van hoge gisting zijn de paters- ofwel abdijbieren (onder meer de trap-
pisten) de meest bekende. 

4.5.4.4 Maatstaf van heffing 

Ingevolge de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken moet de te heffen accijns 
worden bepaald aan de hand van het aantal hectoliters of percenten Plato dan wel het 
aantal hectoliters of volumepercenten alcohol van het eindproduct, naar keuze van de 
lidstaten. Hierbij wordt voor de bepaling van het volume geen rekening gehouden met 
de temperatuur van het eindproduct359. 

De bieraccijns is een fysieke accijns. De accijns wordt niet geheven naar de waarde 
of de prijs, maar naar de hoeveelheid bier, gecombineerd met het stamwortgehalte 
ofwel extractgehalte van dat bier, uitgedrukt in percenten of graden Plato. Plato is de 
eenheid voor het aantal grammen extract, de hoeveelheid opgeloste stoffen, in 100 
gram wort. Het is een maat voor de sterkte van het te vervaardigen bier, de maatstaf 
van de brouwerijen, en geeft een indicatie voor de kwaliteit van het bier360. Aangezien 

 
358.  Artikel 7 lid 6 Wa. 
359.  Artikel 3 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
360.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 11, blz. 6. 
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het in beginsel om het bier in onvergiste staat gaat, wordt voor de vaststelling van het 
extractgehalte de in het bier aanwezige alcohol herleid tot het gehalte van opgeloste 
stoffen voordat de vergisting plaatsvond. Tezamen met het gehalte van de 
niet-vergiste opgeloste stoffen vormt dat dan het extractgehalte361. De sacharometer 
van Plato is een instrument om de dichtheid van een vloeistof te bepalen bij 20°C. 
Deze meting is gebaseerd op het vlotterprincipe, waarbij het suikergehalte recht-
streeks in gewichtspercenten wordt aangegeven. Zo wordt het stamwortgehalte uit-
gedrukt in graden Plato; 12°Plato betekent, dat 100 gram wort bij 20°C 12 gram suiker 
bevat362. Op sommige bierflesjes wordt het aantal graden Plato vermeld op het etiket. 
Ten onrechte wordt soms gedacht, dat dit het alcoholgehalte aangeeft. 

Het extractgehalte wordt bepaald door E te berekenen met behulp van de formu-
le363: E = 100 (2,0665A + E)/100 + 1,0665A. In deze formule is ’E’ het extractgehalte, uit te drukken in 
massapercenten (gram/100 gram), in tienden nauwkeurig. De notatie ‘A’ is het alco-
holgehalte, te bepalen door het wort meermalen te overschenken en daarna te filtre-
ren, waardoor het zoveel mogelijk van koolzuur wordt bevrijd. Van 100 gram van dit 
wort wordt ten minste 75 milliliter afgedistilleerd. Het distillaat wordt met gedestil-
leerd water tot 100 gram aangevuld. Vervolgens wordt de relatieve dichtheid 20/20°C 
tot op een eenheid in het vijfde decimaal nauwkeurig bepaald en het bijbehorende 
alcoholgehalte in massapercenten (gram/100 gram) aan de hand van de alcoholta-
bel364. De notatie ‘E’ is het extractgehalte, voor de bepaling waarvan het bij de distilla-
tie verkregen residu tot 100 gram wordt aangevuld met gedestilleerd water. Van deze 
vloeistof wordt de relatieve dichtheid 20/20°C tot op een eenheid in het vijfde de-
cimaal nauwkeurig bepaald en het bijbehorende werkelijke extractgehalte in mas-
sapercenten (gram/100 gram) aan de hand van de extracttabel365. 

Het extractgehalte van bier in geconcentreerde vorm of in vaste vorm wordt bere-
kend naar het volume van het bier, nadat dit voor rechtstreekse consumptie geschikt 
is gemaakt. Degene die het bier in geconcentreerde of in vaste vorm uitslaat of invoert, 
is gehouden desgevraagd door de fiscale autoriteit alle gegevens te verstrekken die het 
mogelijk maken op eenvoudige wijze het volume van het bier te herleiden tot het 
consumptievolume366. 

Volgens de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken mogen de tariefcategorieën 
waarin bier mag worden ingedeeld zich uitstrekken tot ten hoogste vier graden Pla-
to367. Extractgehaltes van minder dan drie graden Plato en meer dan 19 graden Plato 
hebben geen praktische betekenis. 

 
361.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 32. 
362.  Deze meting lijkt erg veel op die van Balling, waarbij gemeten wordt bij een temperatuur van 

17,5°C. Het verschil is echter zeer klein; 15°Plato is gelijk aan 14,94°Balling. 
363.  Artikel 7 lid 8 Wa. Artikel 5 UR Accijns. Deze methode voor de bepaling van het extractgehalte van 

de stamwort komt overeen met die van het Productschap voor Bier. Artikel 7 lid 9 Wa. 
364.  Tabel I van Bijlage B behorende bij de UR Accijns. 
365.  Tabel II van Bijlage B behorende bij de UR Accijns. 
366.  Artikel 6 UR Accijns. 
367.  Artikel 3 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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4.5.5 Wijn 

4.5.5.1 Definities 

Wijn is het eindproduct dat uitsluitend verkregen is door gehele of gedeeltelijke alco-
holische vergisting van verse druiven, andere vruchten of van druivenmost. Hoofd-
kenmerk van wijn is dat de drank is verkregen door gisting van sap of druivenmost en 
niet door distillatie. Ongegiste druivenmost is van oudsher met wijnaccijns belast, 
omdat daaruit wijn kan worden vervaardigd368. Gegiste dranken met een al-
coholgehalte van minder dan 1,2% zijn uitgezonderd van de definitie van wijn369. Deze 
worden veelal aangemerkt als alcoholvrije dranken, waarvan de frisdrankenaccijns 
wordt geheven.  

Evenals bij bier zijn met betrekking tot de definitie van wijn de onderverdelingen 
van de GN doorslaggevend, zij het dat in de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken voor de desbetreffende producten van de GN-indeling afwijkende voorwaarden 
zijn opgenomen over het alcoholgehalte en in sommige gevallen over de wijze waarop 
de in het eindproduct aanwezige alcohol moet zijn verkregen370. 

Wijn wordt onderscheiden in mousserende wijn (schuimende wijn) en 
niet-mousserende wijn (stille wijn)371. Bij mousserende wijn vormt zich een mousse 
(schuim) na het inschenken. Hoe kleiner en fijner de belletjes en hoe langer de belle-
tjes blijven sprankelen, des te beter de wijn. Ook in verband met het effect in de mond, 
hoe kleiner de bubbels en hoe meer in aantal, des te romiger en fijner de smaak. Niet-
mousserende wijn wordt daarom ook wel aangeduid als stille wijn. 

Mousserende druivenwijn heeft in het algemeen een alcoholgehalte van circa 
12%vol. Niet-mousserende druivenwijn komt in hoofdzaak voor met een alcoholgehal-
te van circa 9%vol tot circa 13%vol. Daarnaast bestaat er in beperkte mate druivenwijn 
met een alcoholgehalte van 15 tot 18%vol. 

Voor de vaststelling of gegiste dranken onder de definitie van wijn vallen, wordt 
geen rekening gehouden met het drogestofgehalte van de wijn, dat voor het invoer-
recht wel een indelingscriterium is. 

4.5.5.2 Niet-mousserende wijn 

Ingevolge afdeling II van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken wordt onder 
niet-mousserende wijn (stille wijn) verstaan wijn van verse druiven en druivenmost 
(GN-code 2204) en vermout en andere wijn van verse druiven, al dan niet bereid met 
aromatische planten of met aromatische stoffen (GN-code 2205), met uitzondering 
van mousserende wijn, met een alcoholgehalte van: 
1. meer dan 1,2%vol, maar niet meer dan 15%vol, voor zover de alcohol in het eind-

product volledig door gisting is verkregen; of 

 
368.  Kamerstukken II 1934-1935, 367, nr. 3. 
369.  Op basis van artikel 8a lid 1 en lid 2 en artikel 9 lid 1 en lid 2 Wa. 
370.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 6, blz. 24. 
371.  Artikel 8 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 8 Wa. 
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2. meer dan 15%vol, maar niet meer dan 18%vol, voor zover zij zonder enige verrij-
king zijn geproduceerd en de alcohol in het eindproduct volledig door gisting is 
verkregen. 

 
Tot deze categorieën behoren allereerst witte wijn, rode wijn en roséwijn, zoals onder 
meer de stille kwaliteitswijnen (VQPRD) Alsace, Alto Adige (Zuid-Tirol), Bairrada, 
Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Casillero del Diablo, Côtes du Rhône, Dão, Douro, 
Friuli, Languedoc-Roussillon, Lazio (Latium), Val de Loire, Macon, Mosel, Saar, Ruwer, 
Navarra, Penedés, Pfalz, Rheinhessen, Piemonte, Rioja, Toscana, Trentino, Valdepeñas, 
Valencia, Veneto, Vinho Verde. Voorts behoren ertoe tafelwijnen, zoals Puglia, Sicilia 
en Veneto. Verder behoren tot deze categorieën likeurwijn ofwel zoete wijn, en ver-
sterkte wijn (wijn waarbij de gisting is gestopt door toevoeging van alcohol, zoals 
montillawijn, port en sherry372). Likeurwijnen worden zo genoemd, omdat de wijnen 
dezelfde stroperigheid hebben als likeuren, gewoonlijk bereid uit druivenmost die 
veel suiker bevat waarvan bij de gisting slechts een deel in alcohol wordt omgezet. 
Deze wijnen worden soms verkregen door toevoeging van ingedikte most, van mistel-
la of van alcohol. Voorbeelden van likeurwijnen zijn madeirawijn, malvasiawijn, Mar-
sala, Moscatel de Setubal, muskaatwijn van Limnos, Malveseye, Port, samoswijn, Sher-
ry, Tokay (Aszu en Szamorodni). 

De categorie vermout (een typisch Piemontse specialiteit) en andere wijn van verse 
druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen, ofwel gearomati-
seerde wijnen, wordt gebruikt als aperitieven of als eetlust opwekkende dranken. De 
toevoeging al van een kleine hoeveelheid kruidenmengsel geeft vermout haar speci-
fieke smaak. Soms zijn vitaminen of ijzerverbindingen toegevoegd en dienen die wij-
nen als voedingssupplement. Tot dranken die onder deze categorie zijn gerangschikt 
behoren onder meer dranken op basis van Marsala, sangria, Aperitivo, samoswijn, 
muskaatwijn, portwijn, madeirawijn, Moscatel de Setubal, sherrywijn (xereswijn), 
tokayerwijn en ginsengtonic. 

Voor al deze wijnen geldt dat zij voor de toepassing van het tarief moeten voldoen 
aan de voorwaarden. Voldoen zij daaraan niet (zoals likeurwijnen met alcoholgehalten 
van meer dan 18%vol) dan worden deze wijnen aangemerkt als tussenproducten en 
als zij ook niet voldoen aan de definitie van tussenproducten, dan worden zij aange-
merkt als overige alcoholhoudende producten. 

4.5.5.3 Mousserende wijn 

Ingevolge afdeling II van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken wordt onder 
mousserende wijn verstaan: alle goederen van de GN-code 2204 10, GN-code 2204 21 
10, GN-code 2204 29 10. Hiertoe behoren zoal Champagne, Asti spumante, Moscato 
d’Asti, Blanquette de Limoux373, cider374, Cavawijnen375, Clairette de Die, crémant, 

 
372.  TC 9 september 1980, nr. 11.579 T, UTC 1980/54. 
373.  Mousserende wijn uit de Languedoc. 
374.  Licht mousserende appelwijn uit Normandië en Bretagne. 
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Freisa376, Lambrusco377, Perlwein, Schaumwein, Schorle, Sekt (Sect), en van GN-code 
2205, vermout, prosecco, americano (campari-martini-soda), bitter campari, aperol 
(licht alcoholische variant van campari), birra piccola en andere gearomatiseerde 
wijnen, die378: 
1. zijn verpakt in flessen met een champignonvormige kurk die door draden of ban-

den of anderszins is geborgd, ofwel een overdruk van drie bar of meer hebben die 
is teweeggebracht door koolzuurgas in oplossing; en 

2. een alcoholgehalte hebben van meer dan 1,2%vol maar niet meer dan 15%vol voor 
zover de alcohol in het eindproduct volledig door gisting is verkregen. 

 
Het bolronde hoofd van de champignonvormige kurk maakt het goed mogelijk om de 
kurk met draden te borgen zonder de hals van de fles of de kurk zelf te beschadigen. 
Andere geometrische vormen die op praktische wijze hetzelfde doel dienen ontbre-
ken. Mousserende wijn in flessen voorzien van een kurk of stop die niet champignon-
vormig is, wordt als mousserende wijn aangemerkt379, zoals de licht mousserende 
Moscato d’Asti. Door hun verpakking kunnen ook stille wijnen als mousserende wij-
nen worden aangemerkt. Stille wijnen mogen op grond van de wijnmarktverordenin-
gen, en zullen vanwege de fiscale gevolgen, niet in die vorm worden gepresenteerd380. 

Volgens de EC (2004) zijn de beide criteria zuiver willekeurig. Parelwijnen met een 
overdruk die net onder drie bar ligt, ontlopen de accijns van mousserende wijnen en 
komen in aanmerking voor het lagere (of zelfs nul-)tarief voor niet-mousserende 
wijnen als de producent maar een ander soort stop op de fles plaatst. Dit leidt tot de 
vraag of deze verschillende behandeling moet worden gehandhaafd dan wel of mous-
serende en niet-mousserende wijn en tussenproducten op dezelfde wijze moeten 
worden behandeld381. 

4.5.5.4 Maatstaf van heffing 

De wijnaccijns wordt geheven naar het aantal hectoliters eindproduct. De lidstaten 
passen hetzelfde accijnstarief toe op alle wijnproducten die aan de accijns van niet-
mousserende wijn zijn onderworpen. Evenzo passen zij hetzelfde accijnstarief toe op 
alle producten die aan de accijns van mousserende wijn zijn onderworpen. Op niet-
mousserende en op mousserende wijn mag hetzelfde accijnstarief worden toegepast.  

Verlaagde tarieven mogen worden toegepast op alle soorten niet-mousserende en 
mousserende wijn met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5%vol. 
De lidstaten die op 1 januari 1992 een hoger accijnstarief toepasten op niet-mousse-

 
375.  Mousserende Spaanse kwaliteitswijn, moet uit een van de elf omschreven wijnbouwgebieden 

afkomstig zijn: Rioja, Tarragona, Penedès, Utiel-Requena, Cariñena, Campo de Borja, Conca de Bar-
berà en Costers del Segre. 

376.  Mousserende rode wijn uit Piemonte. 
377.  Mousserende rode, witte en roséwijn uit Emilia-Romagna. 
378.  Artikel 8 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
379.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 11, blz. 10. 
380.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 27. 
381.  Evaluatieverslag EC 2004, punt 70. 
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rende wijnen van meer dan 15 doch niet meer dan 18%vol, voor zover zij zonder enige 
verrijking zijn geproduceerd en de alcohol in het eindproduct volledig door gisting is 
verkregen382, mogen dit tarief blijven toepassen. Dit hogere tarief mag niet meer be-
dragen dan het normale nationale accijnstarief van tussenproducten383. 

4.5.6 Andere gegiste dranken dan wijn en bier 

Volgens afdeling III van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken kunnen andere 
gegiste dranken dan wijn en bier (andere gegiste dranken), los van de categorie drui-
venwijn afzonderlijk worden belast. De ratio van dit onderscheid is de wens van enke-
le lidstaten om de andere gegiste dranken anders te kunnen belasten dan druivenwijn. 
Bij andere gegiste dranken moet voornamelijk worden gedacht worden aan vruch-
tenwijn. Daarom wordt deze categorie hierna gemakshalve aangeduid als vruchten-
wijn. Niet-mousserende vruchtenwijn heeft een alcoholgehalte van circa 9%vol tot 
12%vol. 

De accijns van andere gegiste dranken wordt geheven naar het aantal hectoliters 
eindproduct. 

4.5.6.1 Andere niet-mousserende gegiste dranken 

Onder andere niet-mousserende gegiste dranken wordt verstaan: alle niet-mousserende 
producten van de GN-codes 2204 en 2205 alsmede producten van GN-code 2206 (met 
uitzondering van andere mousserende gegiste dranken en bier), met: 
1. een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 doch niet meer dan 10%vol; 

of 
2. met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 

15%vol, voor zover de alcohol in het product volledig door gisting is verkregen384. 
 
Onder GN-code 2206 worden gerangschikt andere gegiste dranken dan van verse 
druiven, mengsels daarvan en mengsels van die gegiste dranken met alcoholvrije 
dranken, voor zover het alcoholgehalte daarin 1,2%vol te boven gaat. Hierbij moet 
voornamelijk gedacht worden aan vruchtenwijn. Het gaat dan onder meer om appel-
wijn (cider, verkregen door gisting van appelsap), perenwijn (perencider, verkregen 
door gisting van perensap), mede ofwel mee (honingdrank, honingwijn, verkregen 
door gisting van een oplossing van honing in water, waaraan al dan niet witte wijn en 
aromatische stoffen zijn toegevoegd), rozijnenwijn, vruchtenwijn (verkregen door 
gisting van sap of most van andere vruchten dan verse druiven, zoals vijgen, dadels, 
bessen, kersen, of van groentesap), malton (gegiste drank gemaakt van moutextract en 
wijnmoer), Piquette, sprossenbier (= sparrenbier) ofwel spruce (vervaardigd uit het 
sap, de naalden en de loten van bepaalde sparren), sake (rijstwijn), palmwijn (verkre-
gen uit het sap van bepaalde palmen), gemberbier en kruidenbier (bruisende dranken 

 
382.  Als bedoeld in artikel 8 lid 1 tweede streepje Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
383.  Artikel 9 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
384.  Artikel 12 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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gemaakt van suiker en water, waaraan gember of kruiden zijn toegevoegd en die door 
toevoeging van gist aan het gisten zijn gebracht). Ook wanneer aan deze dranken 
vitaminen of ijzerverbindingen zijn toegevoegd, blijven deze gerangschikt onder 
GN-code 2206. 

4.5.6.2 Andere mousserende gegiste dranken 

Onder andere mousserende gegiste dranken wordt verstaan: alle producten van GN-
code 2206 00 91 alsmede mousserende producten van de GN-codes 2204 10, 
2204 21 10, 2204 29 10 en 2205, die verpakt zijn in flessen met een champignonvor-
mige kruk die door draden of banden of anderszins is geborgd, ofwel een overdruk 
hebben van 3 bar of meer, teweeggebracht is door koolzuurgas in oplossing, die een 
effectief alcoholvolumegehalte hebben van385: 
1. meer dan 1,2 doch niet meer dan 13%vol; 
2. meer dan 13 doch niet meer dan 15%vol, voor zover de alcohol in het product 

volledig door gisting is verkregen. 
 
De afzonderlijke definitie voor andere mousserende gegiste dranken dient tot afbake-
ning van deze dranken ten opzichte van de mousserende tussenproducten386. 

4.5.7 Tussenproducten 

Ingevolge afdeling IV van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken wordt onder 
de weinigzeggende benaming tussenproducten (dranken in het segment tussen wijn en 
gedistilleerd) verstaan: alle producten van de GN-codes 2204, 2205 en 2206 met een 
effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 doch niet meer dan 22%vol, niet 
zijnde bier, wijn en andere gegiste dranken. In het verleden werd ook wel gesproken 
over aangesterkte wijn, terwijl in de wijnmarktverordeningen wel de term likeurwij-
nen wordt gehanteerd387. Beide laatste begrippen zijn niet volledig dekkend. 

Bij tussenproducten gaat het om versterkte dranken, voornamelijk dranken zoals 
vermout (14 á 15%vol), sherry en port (17 á 19%vol)388. 

De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken voorziet in de mogelijkheid een 
tweedeling te maken bij de tussenproducten naar het alcoholgehalte, te weten niet 
meer dan 15%vol en meer dan 15%vol.  

Evenals bij wijn worden tussenproducten onderscheiden in niet-mousserende (stil-
le) en mousserende (schuimende) tussenproducten389. De wijndefinitie gaat uit van 

 
385.  Artikel 12 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
386.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 6, blz. 25. 
387.  Artikel 16 en artikel 17 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
388.  Het Koninkrijk Spanje behoeft de bereiding van wijn in de gebieden Moriles-Montilla, Tarragona, 

Priorato en Terra Alta, waaraan alcohol wordt toegevoegd zonder dat het alcoholgehalte met meer 
dan 1%vol toeneemt, niet als de vervaardiging van een tussenproduct aan te merken. Deze bepaling 
geldt alleen voor het Spaanse binnenland. Wanneer deze dranken naar een andere lidstaat worden 
gebracht, geldt de derogatie niet en zijn aldaar de bepalingen voor tussenproducten gewoon van 
toepassing. Artikel 24 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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volledig door gisting in het eindproduct verkregen alcohol en geldt voor de categorie 
niet-mousserende wijn als conditie dat geen verrijking van het product mag hebben 
plaats gevonden. Zodra alcohol aan wijn wordt toegevoegd, ontstaat ongeacht het 
toegevoegde volumepercentage een tussenproduct. 

De definities van niet-mousserende en van mousserende tussenproducten verwij-
zen telkens naar de GN-onderverdelingen. Door de bepaling dat de in deze onderver-
deling bedoelde producten, voor zover zij als bier of wijn moeten worden aangemerkt, 
geen tussenproducten zijn, vormen de tussenproducten een restcategorie ten opzichte 
van bier en wijn390. 

Iedere niet-mousserende gegiste drank met een effectief alcoholvolumegehalte van 
meer dan 5,5%vol dat niet volledig door gisting is verkregen, en elke mousserende 
gegiste drank met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 8,5%vol dat niet 
volledig door gisting is verkregen mag als tussenproduct worden aangemerkt. 

De accijns die van tussenproducten wordt geheven op basis van het aantal hectoli-
ters eindproduct391. 

4.5.7.1 Niet-mousserende tussenproducten 

Onder niet-mousserende tussenproducten worden verstaan alle niet als bier of wijn 
aan te merken producten van GN-codes 2204, 2205 en 2206 met een alcoholgehalte 
van meer dan 1,2%vol, maar niet meer dan 22%vol, die niet als mousserende tussen-
producten worden aangemerkt392. 

4.5.7.2 Mousserende tussenproducten 

Onder mousserende tussenproducten worden verstaan alle niet als bier of wijn aan te 
merken producten van GN-codes 2204, 2205 en 2206 met een alcoholgehalte van 
meer dan 1,2%vol, maar niet meer dan 22%vol, die zijn verpakt in flessen met een 
champignonvormige kurk die door draden of banden of anderszins is geborgd, ofwel 
een overdruk van 3 bar of meer hebben die is teweeggebracht door koolzuurgas in 
oplossing393. 

4.5.8 Gedistilleerd 

Ingevolge afdeling V van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken wordt onder 
ethylalcohol verstaan394: 

 
389.  Artikel 17 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
390.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 6, blz. 25. 
391.  Artikel 18 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
392.  Artikel 11b Wa. 
393.  Artikel 11c Wa. 
394.  Artikel 19 en artikel 20 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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1. alle producten van de GN-codes 2207 en 2208 met een effectief alcoholvolumege-
halte van meer dan 1,2%vol, ook wanneer deze producten bestanddeel zijn van een 
product uit een ander hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur; 

2. producten van de GN-codes 2204, 2205 en 2206 met een effectief alcoholvolume-
gehalte van meer dan 22%vol; en 

3. drinkbare gedistilleerde dranken die producten al dan niet in oplossing bevatten. 
 
De richtlijn ziet dus op zowel ethylalcohol (ethanol) als op (ethyl)alcoholhoudende 
producten, zoals gedistilleerde dranken, al dan niet als bestanddeel van andere pro-
ducten. 

4.5.8.1 Ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten 

Onder ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten wordt meer precies verstaan: 
(1) ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80%vol of 
meer alsmede ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het 
gehalte (GN-code 2207) en ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolume-
gehalte van minder dan 80%vol, gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken 
die gedistilleerde alcohol bevatten (GN-code 2208) met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2%vol, ook wanneer deze producten bestanddeel zijn van een product van een 
GN-code uit een ander hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur, (2) wijn 
(GN-code 2204), gearomatiseerde wijn (GN-code 2205) en andere gegiste dranken, 
mengsels van gegiste dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije 
dranken (GN-code 2206), met een alcoholgehalte van meer dan 22%vol, (3) de gedistil-
leerde dranken genoemd in 1 en 2, wanneer deze dranken andere producten, al dan 
niet in oplossing, bevatten. 

Waar het bij deze producten in de kern om gaat is, dat zij grotendeels gedistilleerde 
alcohol bevatten. Bier en wijn bevatten alcohol die volledig door gisting is verkregen. 
Tussenproducten bevatten door gisting verkregen alcohol én gedistilleerde alcohol. 
Onder ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten vallen overigens niet alleen 
alcoholische dranken en absolute alcohol, maar ook andere alcoholhoudende produc-
ten, zoals likeurbonbons, farmaceutische producten, tincturen, smaakstoffen, parfu-
merieën, essences op basis van alcohol en rum verwerkt in chocolaterieën.  

De van oudsher gebruikte aanduiding gedistilleerdaccijns is nog steeds de juiste ver-
zamelnaam voor de accijns van de categorie producten die de Structuurrichtlijn alco-
holhoudende dranken in afdeling V regelt. 

4.5.8.2 Alcoholvolumegehalte meer dan 80%vol 

GN-code 2207 omvat ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte 
van 80%vol of meer. Ethylalcohol is de alcohol die zich ophoudt in bier, wijn, appel-
drank en andere alcoholhoudende dranken. Ethylalcohol wordt verkregen door hetzij 
vergisting van bepaalde suikers – door middel van gist of andere fermenten – en de 
daarop volgende afstoking (distillatie), hetzij synthetische bereiding. De gedistilleerd-
verordening verbiedt bij de bereiding van gedistilleerde dranken de verwerking van 
andere dan agrarische alcohol.  
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Gedenatureerde ethylalcohol en gedenatureerde gedistilleerde dranken zijn pro-
ducten waaraan opzettelijk bepaalde stoffen zijn toegevoegd die het product onge-
schikt maken voor menselijke consumptie, maar geen beletsel zijn voor industrieel 
gebruik. De producten die gebruikt worden voor het denatureren van alcohol verschil-
len van land tot land, als gevolg van de aldaar geldende wetgeving. Gewoonlijk wor-
den daarvoor houtgeest, methanol, aceton, pyridine, aromatische koolwaterstoffen, 
zoals benzeen, en kleurstoffen gebruikt. Gerectificeerde alcohol (alcohol die water 
bevat en waaruit bepaalde secundaire, aromatische en schadelijke bestanddelen (es-
ters, aldehyden, zuren, butylalcoholen, amylalcoholen, enz.) zijn afgescheiden door 
gefractioneerde distillatie) valt ook onder GN-code 2207. Methanol is een chemische 
homoloog (een component met nagenoeg gelijkwaardige chemische eigenschappen) 
van ethanol. Het kookpunt van methanol is slechts 13°C lager dan dat van ethanol. 
Methanol is volledig mengbaar met ethanol en beschikt over toxischer eigenschappen 
dan ethanol. Ethylalcohol wordt naast gebruik voor bereiding van alcoholische dran-
ken voor vele andere doeleinden gebruikt, zoals bijvoorbeeld als oplosmiddel bij de 
vervaardiging van chemicaliën, vernis en cosmetica en voor verwarming en verlich-
ting. 

4.5.8.3 Alcoholvolumegehalte minder dan 80%vol 

GN-code 2208 omvat ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte 
van minder dan 80%vol, gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedis-
tilleerde alcohol bevatten. Ook omvat de code samengestelde alcoholische preparaten 
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken. Hieronder wordt verstaan, 
ongeacht het alcoholgehalte: (1) gedistilleerde dranken verkregen door distillatie 
(zonder toevoeging van aromatische stoffen) van spontaan gegiste natuurlijke vloei-
stoffen, zoals wijn en appeldrank of van gegiste vruchten, droesem, granen of andere 
plantaardige producten. Deze dranken hebben een kenmerkende geur en smaak, toe te 
schrijven aan bepaalde secundaire aromatische bestanddelen (esters, aldehyden, zu-
ren, hogere alcoholen) die eigen zijn aan de gebruikte grondstoffen, zoals bijvoorbeeld 
eau-de-vie en grappa, het resultaat van de distillatie van druiven, (2) likeuren, dat wil 
zeggen alcoholhoudende dranken waaraan aromatische stoffen en steeds ook suiker 
zijn toegevoegd, en (3) alle dranken die gedistilleerde alcohol bevatten, zoals brande-
wijn, pruimenbrandewijn, perenbrandewijn, kersenbrandewijn, advocaat, boerenjon-
gens en boerenmeisjes. Op grond van de gedistilleerdverordening mag de naam likeur 
alleen worden gebruikt als in een drank ten minste 100 gram suiker per liter is ver-
werkt.  

Ook omvat GN-code 2208 de niet gedenatureerde ethylalcohol met een alcoholvo-
lumegehalte van minder dan 80%vol, die zowel bedoeld is voor menselijke consumptie 
als voor industrieel gebruik. Die ethylalcohol kan, ook als hij voor menselijke con-
sumptie is bestemd, worden onderscheiden doordat hij geen aromatische bestandde-
len bevat.  

Als voorbeelden van producten van GN-code 2208 kunnen, naast ethylalcohol met 
een alcoholvolumegehalte van minder dan 80%vol, worden genoemd: (1) dranken 
gestookt uit wijn of druivenmoer, zoals cognac, armagnac, brandy de Jerez en grappa, 
(2) whisky, Bourbon whisky, Scotch whisky, malt whisky, blended whisky, wodka en 
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andere gedistilleerde dranken verkregen door distillatie van een gegist beslag van 
granen of aardappelen, (3) dranken verkregen door het afstoken van gegiste suiker-
rietmelasse of van gegist suikerrietsap, zoals rum en tafia, alsmede dranken verkregen 
door het afstoken van beetwortelmelasse, (4) jenever en gin, zijnde gedistilleerde 
dranken die de aromatische bestanddelen van jeneverbessen bevatten, alsmede alco-
holhoudende dranken, verkregen door distillatie van alcohol met vruchten of met 
andere plantendelen, zoals aquavit, (5) alcoholhoudende dranken verkregen door het 
afstoken van appeldrank of van gegist appelmost (Calvados, etc.), van gegist most van 
pruimen (mirabelle, quetsch, enz.), van kersen (kirsch, enz.) of van andere vruchten, 
(6) arak, een gedistilleerde drank uit rijst of palmwijn, (7) alcoholhoudende dranken 
verkregen door het afstoken van een gegist beslag van Sint-Jansbrood, (8) dranken die 
gedistilleerde alcohol bevatten, in het algemeen likeuren genoemd, zoals, anisette 
(bereid met anijszaad of steranijszaad), curaçao (bereid met schillen van bittere si-
naasappelen),  (ouzo), kummel (gearomatiseerd met karwijzaad of komijnzaad) en 
raki (anijsdrank), (9) likeuren, ook wel crèmes genoemd in verband met stroperigheid 
en kleur. Zij hebben in het algemeen een betrekkelijk laag alcoholgehalte, maar zijn 
zeer zoet (crème de cacao, crème de vanille, crème de café, crème de cassis, enz.). 
Hiertoe behoren eveneens dranken bestaande uit emulsies in alcohol van eieren (ad-
vocaat) of van room (zogenaamde emulsielikeuren of creamdranken), (10) ratafias. Dit 
zijn likeuren die bereid zijn met vruchtensappen waaraan vaak een kleine hoeveelheid 
aromatische stoffen is toegevoegd (ratafia van kersen, zwarte bessen, frambozen, 
abrikozen, enz.), (11) aperitieven (bitters, enz.), andere dan die bereid met wijn van 
verse druiven die onder GN-code 2205 vallen, (12) limonades (niet geneeskrachtig) 
met een alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2%vol, (13) vruchten- en groentesap-
pen waaraan alcohol is toegevoegd, met een alcoholvolumegehalte van meer dan 
1,2%vol, zoals Korn en tequila, (14) dranken die gedistilleerde alcohol bevatten en als 
voedingssupplementen zijn bestemd. Deze kunnen zijn samengesteld op basis van 
plantenextracten, vruchtenconcentraten, lecithine, chemische producten en toege-
voegde vitaminen of ijzerverbindingen bevatten (ginseng enz.), en (15) dranken met 
het uiterlijk van wijn en verkregen door het mengen van gedistilleerde dranken met 
vruchtensap en/of water, suiker, kleurstoffen, aromatische of andere bestanddelen 
(cocktails, enz.).  

Eveneens worden onder GN-code 2208 gerangschikt samengestelde alcoholische 
preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van allerlei dranken (aperitie-
ven, likeuren, niet-alcoholische dranken, enz.). Deze preparaten, in de regel bestaande 
uit samengestelde mengsels van distillaten, tincturen, alcoholaten (aftreksels van 
kruiden op alcohol), en natuurlijke of natuuridentieke essences, bevatten alle reuk-
stoffen en alle andere aromatische bestanddelen (bijvoorbeeld citroenzuur) die een 
bepaalde drank kenmerken en soms andere stoffen (bijvoorbeeld suiker). Om een 
dergelijke drank te bereiden is het voldoende de preparaten op te lossen in water, 
wijn of alcohol, met of zonder toevoeging van bijvoorbeeld suiker of koolzuurgas. 
Sommige van die producten zijn speciaal bereid voor huishoudelijk gebruik. Zij wor-
den evenwel op grote schaal aangewend in de industrie, om het vervoer van grote 
hoeveelheden water of alcohol te besparen. Deze preparaten zijn als zodanig niet 
geschikt voor menselijke consumptie, hetgeen deze onderscheidt van alle andere 
dranken van GN-code 2208.  
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Door de vrijstelling voor onder meer overige alcoholhoudende producten die wor-
den gebruikt voor de vervaardiging van levensmiddelen395 zullen overige alcoholhou-
dende producten in vaste vorm in de praktijk niet aan de accijns worden onderwor-
pen. 

4.5.8.4 Andere alcoholen 

Foezelolie, een min of meer olieachtig residu van alcoholdistillatie, behoort ook tot de 
ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten. 

Alcoholen die bij het produceren van ethanol ontstaan en daarvan worden afge-
scheiden, zijn niet geschikt voor inwendig gebruik door de mens. Om die reden vallen 
andere alcoholen dan ethanol die zijn afgescheiden van de ethanol buiten de definitie 
van overige alcoholhoudende producten. Ook alcoholen zoals propanol, 2-propanol en 
methanol worden niet als overige alcoholhoudende producten aangemerkt, omdat zij 
niet zijn bestemd voor menselijke consumptie. 

4.5.8.5 Maatstaf van heffing 

De accijns van ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten wordt vastgesteld per 
hectoliter absolute alcohol bij 20°C, en berekend op grond van het aantal hectoliter 
absolute alcohol. De lidstaten zijn gehouden hetzelfde accijnstarief toe te passen op 
alle producten die aan deze accijns zijn onderworpen396. 

Voor de vaststelling van deze toestand en de bepaling van het tarief wordt het vo-
lume van ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten die bestaan uit een vloei-
stof waarin zich bestanddelen in vaste vorm bevinden, gesteld op het volume van het 
gehele product. Dit forfait is gebaseerd op het gegeven dat één liter alcohol een massa 
heeft van 800 gram. Gezien het feit dat het alcoholgehalte bij producten in vaste vorm 
veelal gering is, zijn de bevoordelingen en benadelingen als gevolg van het verschil in 
soortelijk gewicht verwaarloosbaar. 

4.5.9 Energieproducten 

Tot de energieproducten behoren de traditionele minerale oliën en sedert 1 januari 
2004 een reeks andere energieproducten waaronder elektriciteit. Deze accijnsgoede-
ren worden hierna achtereenvolgens behandeld, waarbij de GN-codes die richtlijn 
voor de definiëring van energieproducten en elektriciteit bezigt, zijn vertaald naar 
gewoon spraakgebruik om de inzichtelijkheid te creëren.  

 
395.  Als bedoeld in artikel 64 lid 1 onderdeel a Wa. 
396.  Artikel 21 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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4.5.9.1 Energieproducten en elektriciteit 

Ingevolge de Richtlijn energiebelastingen wordt onder het begrip energieproducten 
verstaan397: 
1. producten van de GN-codes 1507 tot en met 1518, indien deze zijn bestemd om 

als verwarmings- of motorbrandstof te worden gebruikt: plantaardige oliën en 
vetten: sojaolie (GN-code 1507), grondnotenolie (GN-code 1508), olijfolie (GN-
code 1509), andere olie en mengsels daarvan met olijfolie (GN-code 1510), palm-
olie (GN-code 1511), zonnebloemzaad, saffloer- en katoenzaadolie (GN-code 
1512), kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie (GN-code 1513), 
koolzaad-, raapzaad-, en mosterdzaadolie (GN-code 1514), andere plantaardige 
vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen) (GN-code 1515), dierlijke en 
plantaardige vetten en oliën, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, op-
nieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder be-
reid (GN-code 1516), margarine, mengsels en bereidingen, voor menselijke con-
sumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschil-
lende vetten en oliën, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan (GN-code 
1517), en standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, gekookt, geoxideerd, 
gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, ande-
re dan die bedoeld bij post 1516, mengsels en bereidingen van dierlijke of plant-
aardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij 
dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch el-
ders onder begrepen (GN-code 1518); 

2. producten van de GN-codes 2701, 2702 en 2704 tot en met 2715: steenkool, bri-
ketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen 
(GN-code 2701), bruinkool, ook indien geperst, andere dan git (GN-code 2702), co-
kes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst en 
retortenkool (GN-code 2704), steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke 
gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (GN-code 
2705), teer en andere minerale teersoorten (GN-code 2706), olie en andere pro-
ducten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer en soort-
gelijke producten (GN-code 2707), pek en pekcokes, van steenkoolteer of van an-
dere minerale teer (GN-code 2708), ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze 
mineralen (GN-code 2709), aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (smeeroli-
en) (GN-code 2710), ruwe gasvormige koolwaterstoffen, chemisch zuiver methaan 
en propaan daaronder begrepen, maar met uitzondering van aardgas (GN-code 
2711), vaseline, paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, 
montaanwas, turf en andere minerale was (GN-code 2712), petroleumcokes, pe-
troleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mi-
neralen (GN-code 2713), natuurlijke bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze lei-
steen en bitumineus zand (GN-code 2714), bitumineuze mengsels (GN-code 
2715); 

 
397.  Artikel 2 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
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3. producten van de GN-codes 2901 en 2902: acyclische koolwaterstoffen (GN-code 
2901), cyclische koolwaterstoffen (GN-code 2902); 

4. producten van de GN-code 2905 11 00 die niet van synthetische oorsprong zijn, 
indien deze zijn bestemd om als verwarmings- of motorbrandstof te worden ge-
bruikt: methanol (methylalcohol); 

5. producten van de GN-code 3403: smeermiddelen, koeloliën, trekvetten; 
6. producten van de GN-code 3811: dopes; 
7. producten van de GN-code 3817: alkylbenzenen en alkylnaftalenen van gemengde 

samenstelling; 
8. producten van de GN-code 3824 90 99, indien deze zijn bestemd om als verwar-

mings- of motorbrandstof te worden gebruikt: mengsels van methylesters van 
plantaardige oliën en vetten. 

 
De GN-codes verwijzen naar de Verordening van de EC van 6 augustus 2001398. Jaar-
lijks wordt een besluit genomen tot bijwerking van de GN-codes voor energieproduc-
ten en elektriciteit. Het besluit mag niet leiden tot wijzigingen van de minimumtarie-
ven, noch tot toevoeging of verwijdering van energieproducten en elektriciteit399. 

Ad 1 en 8. Voor biobrandstoffen acht de gemeenschapswetgever het wenselijk om 
ter stimulering van het verbruik daarvan communautaire regels op te stellen waarbin-
nen de lidstaten verlaagde tarieven kunnen toepassen, eveneens om bij te dragen aan 
een betere werking van de interne markt op dit gebied en om de lidstaten en de 
marktdeelnemers een voldoende mate van rechtszekerheid te bieden. Dit is gebeurd 
bij de Richtlijn biobrandstoffen. 

4.5.9.2 Elektriciteit 

Ingevolge de Richtlijn energiebelastingen wordt onder elektriciteit verstaan: elektrici-
teit van de GN-code 2716400. 

4.5.9.3 Fictieve energieproducten 

De energieproducten waarvoor in de richtlijn geen tarief is vastgesteld en die bestemd 
zijn voor verbruik, worden aangeboden voor verkoop of worden gebruikt als motor- of 
verwarmingsbrandstof, worden belast tegen het tarief van de gelijkwaardige motor- of 
verwarmingsbrandstof, naargelang van het gebruik dat ervan gemaakt wordt401. Naast 
deze genoemde belastbare energieproducten wordt tegen het tarief van de gelijk-
waardige motorbrandstof belast (1) elk product dat bestemd is voor gebruik, wordt 
aangeboden voor verkoop of wordt gebruikt als motorbrandstof of als additief of vul-

 
398.  Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I 

van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomen-
clatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, PB L 279 van 23 oktober 2001, blz. 1. 

399.  Artikel 2 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
400.  Artikel 2 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
401.  Artikel 2 lid 3 eerste volzin Richtlijn energiebelastingen. 
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stof in motorbrandstoffen; en (2) elke andere koolwaterstof, turf uitgezonderd, die 
bestemd is voor gebruik, wordt aangeboden voor verkoop of wordt gebruikt als ver-
warmingsbrandstof402. 

Deze gelijkwaardige producten worden fictieve energieproducten genoemd en be-
vestigen de juridische neutraliteit van de heffing van de EB. Fictieve energieproducten 
zijn goederen die niet zijn gedefinieerd in de Richtlijn energiebelastingen en waarvoor 
dientengevolge geen tarief is vastgesteld, maar wel een gelijke bestemming kunnen 
hebben en kunnen worden verbruikt als substituut voor energieproducten die wel in 
de Richtlijn energiebelastingen zijn gedefinieerd en waarvoor wél een tarief is vastge-
steld. Indien fictieve energieproducten, ongeacht samenstelling, wat gebruik en be-
stemming betreft overeenkomen met één van de wél in de richtlijn genoemde ener-
gieproducten en bestemd zijn voor verbruik, worden aangeboden voor verkoop of 
worden verbruikt als verwarmings- of motorbrandstof of als additief of vulstof in 
motorbrandstoffen, is sprake van belaste energieproducten. Het aldus belasten van 
fictieve energieproducten als echte energieproducten doet overigens af niets aan de 
toepassing van de Accijnsrichtlijn of de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken, 
wanneer het betreffende goed ethylalcohol is volgens de definitie van die richtlijn403. 

4.5.9.4 Energieproducten buiten richtlijnregime 

De Richtlijn energiebelastingen is niet van toepassing op warmte, brandhout (GN-code 
4401), houtskool (GN-code 4402)404, op energieproducten verbruikt voor andere doel-
einden dan als motor- of verwarmingsbrandstof405, zoals smeeroliën (GN-code 2710), 
en niet op duaal gebruik van energieproducten406. Kennelijk is het de bedoeling van de 
gemeenschapswetgever geweest om met de heffing van minerale oliën die voor ande-
re doeleinden dan als brandstof worden gebruikt en die tot 1 januari 2004 door middel 
van een voor alle lidstaten eenduidige, verplichte vrijstelling was geharmoniseerd, een 
stap terug te zetten op weg naar de voltooiing van de interne markt door die energie-
producten vanaf 1 januari 2004 uit te sluiten van de accijnsharmonisatie, waardoor de 
mogelijkheden tot nationale accijnsheffing zijn toegenomen en de interne neutraliteit 
van de interne markt navenant afgenomen. De lidstaten kunnen weer zelf beslissen 
hoe zij omgaan met het verbruik van deze uitgesloten energieproducten. Een nationa-
le accijns van smeeroliën is nu bijvoorbeeld toegestaan407, in tegenstelling tot onder 
het tot 2004 geldende regime van de Structuurrichtlijn minerale oliën waarbinnen 
smeermiddelen communautair verplicht waren vrijgesteld, zodat een nationale accijns 
van smeeroliën op basis van de BRAATHENS-regel ook niet mogelijk was408. 

 
402.  Artikel 2 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
403.  Overweging 27 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
404.  Artikel 2 lid 4 eerste volzin onderdeel a Richtlijn energiebelastingen. 
405.  Artikel 2 lid 4 eerste volzin onderdeel b eerste streepje Richtlijn energiebelastingen. 
406.  Artikel 2 lid 4 eerste volzin onderdeel b tweede streepje Richtlijn energiebelastingen. 
407.  Artikel 2 lid 4 onderdeel b Richtlijn energiebelastingen. 
408.  HvJ EG 25 september 2003, nr. C-437/01, EC vs. Italië (Italiaanse smeeroliën I), Jur. 2003, blz. I-9861. 

HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. Riks-
skatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419. 
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Een energieproduct wordt duaal gebruikt wanneer het zowel als verwarmings-
brandstof als voor andere doeleinden dan als motor- of verwarmingsbrandstof wordt 
gebruikt. Het gebruik van energieproducten voor chemische reductie of elektrolyti-
sche en metallurgische procedés, wordt als duaal gebruik beschouwd409. Het gebruik 
van zware stookolie voor bijvoorbeeld de productie van aluminiumoxide valt hieron-
der. Kolen en aardgas die worden verbruikt anders dan als brandstof dan wel aardgas 
dat wordt gebruikt als additief of als vulstof in producten die direct of indirect zijn 
bestemd voor verbruik, worden aangeboden voor verkoop of worden verbruikt als 
aardgas zijn niet belast410. Aardgas voor de verhitting van kooldioxide ten behoeve van 
de productie van oxo-alcoholen is verbruik van aardgas als brandstof en niet als 
grondstof411. 

Elektriciteitsverbruik ten behoeve van chemische reductie en van elektrolytische en 
metallurgische procedés valt eveneens buiten het bereik van de richtlijn. Hetzelfde 
geldt voor elektriciteit die meer dan 50% van de kosten van een product veroorzaakt. 
De lidstaten kunnen daarom zelf beslissen hoe zij omgaan met dit verbruik. Onder het 
begrip productkosten wordt verstaan: de som van de totale aankoop van goederen en 
diensten, de personeelslasten en de afschrijving van kapitaalgoederen, berekend op 
basis van het gemiddelde per eenheid. Onder het begrip elektriciteitskosten wordt 
verstaan: de feitelijke aankoopwaarde van de elektriciteit of de voortbrengingskosten 
van de elektriciteit, ingeval de elektriciteit in het bedrijf wordt gegenereerd412. 

Voorts is de Richtlijn energiebelastingen niet van toepassing op mineralogische 
procedés413. Wel staan deze onder toezicht van de fiscale autoriteiten van de lidsta-
ten414. 

4.5.10 Tabaksproducten 

Tot de communautaire tabaksproducten behoren sigaretten, sigaren, cigarillo’s, tabak 
van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (kerftabak) en rooktabak. Deze 
accijnsgoederen worden hierna achtereenvolgens behandeld. 

Pruimtabak en snuiftabak zijn per 1 januari 1993 buiten de Europese ac-
cijnsharmonisatie gebleven. Op het in de handel brengen van tabak voor oraal gebruik 
rust om volksgezondheidsredenen een communautair verbod. Onder tabak voor oraal 
gebruik wordt verstaan: alle tabaksproducten voor oraal gebruik, met uitzondering 
van producten die bestemd zijn om te worden gerookt of gepruimd, die geheel of 

 
409.  Artikel 2 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
410.  Als bedoeld in artikel 64 Wbm. Artikel 67 Wbm. 
411.  Hof ’s-Gravenhage 27 oktober 1994, nr. 93/1663, V-N 1994/3986 en V-N 1994/3732. 
412.  Artikel 2 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
413.  De productieprocessen als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 

1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese 
Gemeenschap zijn ondergebracht onder code DI 26 "Vervaardiging van overige niet-metaalhou-
dende minerale producten" van de NACE-nomenclatuur, PB L 293 van 24 oktober 1990, blz. 1, laat-
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van de Commissie, PB L 6 van 10 januari 2002, 
blz. 3. Artikel 2 lid 4 eerste volzin onderdeel b vijfde streepje Richtlijn energiebelastingen. 

414.  Artikel 2 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
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gedeeltelijk uit tabak bestaan, in de vorm van poeder, fijne deeltjes of een combinatie 
van deze vormen – met name die welke in portiezakjes of poreuze builtjes worden 
aangeboden – of in vormen die er uitzien als levensmiddelen, zoals snus, de traditione-
le Zweedse tabak, fijngemalen of fijngesneden tabak, die los of in portiezakjes wordt 
verkocht en genoten door deze tussen het tandvlees en de lip te plaatsen)415. 

4.5.10.1 Sigaretten 

Als sigaretten worden beschouwd tabaksrolletjes die (1) geschikt zijn om als zodanig 
te worden gerookt en die geen sigaren of cigarillo’s zijn, (2) door middel van een een-
voudige niet-industriële handeling in een huls van sigarettenpapier worden gescho-
ven, of (3) door middel van een eenvoudige niet-industriële handeling met sigaretten-
papier worden omhuld. 

Een tabaksrolletje wordt voor de toepassing van de accijns als twee sigaretten be-
schouwd wanneer het, zonder filter en mondstuk, meer dan 9 maar niet meer dan 18 
centimeter lang is, en als drie sigaretten wanneer het, zonder filter en mondstuk, meer 
dan 18 maar niet meer dan 27 centimeter lang is, enzovoorts416. 

Sigaretten van donkere tabak en sigaretten van heldere tabak worden vervaardigd 
in vergelijkbare productieprocessen uit verschillende soorten van hetzelfde basispro-
duct, tabak, en hoewel de producteigen kenmerken van sigaretten van donkere tabak 
en van sigaretten van heldere tabak, zoals hun smaak en hun geur, niet gelijk zijn, zijn 
zij toch soortgelijk417. 

4.5.10.2 Sigaren en cigarillo’s 

Als sigaren of cigarillo’s worden beschouwd: Onder het begrip sigaren of cigarillo’s 
wordt verstaan: (1) volledig uit natuurtabak bestaande tabaksrolletjes, (2) tabaksrolle-
tjes met een dekblad van natuurtabak, (3) tabaksrolletjes bestaande uit een gebroken 
melange, met een dekblad dat de normale kleur heeft van een sigaar en dat het pro-
duct volledig omhult, in voorkomend geval met inbegrip van het filter, doch zonder 
het mondstuk (voor sigaren met mondstuk) en een omblad, beide van gereconstitu-
eerde tabak, waarvan het gewicht per stuk, zonder filter of mondstuk, niet minder dan 
1,2 gram bedraagt en het dekblad schuin gewikkeld is volgens een lijn die met de 
lengteas van het rolletje een scherpe hoek van ten minste 30 graden maakt, en (4) ta-
baksrolletjes bestaande uit een gebroken melange, met een dekblad dat de normale 
kleur heeft van een sigaar, van gereconstitueerde tabak, dat het product volledig om-
hult, in voorkomend geval met inbegrip van het filter, doch zonder het mondstuk 

 
415.  Artikel 8 van richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betref-

fende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidsta-
ten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten, PB L 194, blz. 26. 
HvJ EG 14 december 2004, nrs. C-434/02, Arnold André GmbH & Co. KG vs. Landrat des Kreises Her-
ford, Jur. 2004, blz. I-11825. 

416.  Artikel 4 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
417. HvJ EG 27 februari 2002, nr. C-302/00, EC vs. Frankrijk (Franse tabaksaccijns, minimum kleinhan-

delsprijs, tariefsdifferentiatie donkere en heldere tabak), Jur. I-02055, r.o. 25-29. 
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(voor sigaren met mondstuk) en waarvan het gewicht per stuk, zonder filter of mond-
stuk, niet minder dan 2,3 gram bedraagt en de omtrek over ten minste een derde van 
de lengte 34 millimeter of meer bedraagt, zulks indien deze tabaksrolletjes geschikt 
zijn om als zodanig te worden gerookt418. Duitsland behoeft aan de per 7 maart 2002 in 
werking getreden gewijzigde definitieonderdelen (3) en (4) eerst per 1 januari 2008 te 
voldoen419. 

Met sigaren en cigarillo’s worden gelijkgesteld, producten die gedeeltelijk uit ande-
re stoffen dan tabak bestaan, maar die aan de overige criteria van sigaren en cigarillo’s 
voldoen, op voorwaarden evenwel dat deze producten zijn voorzien van, respectieve-
lijk: (1) een dekblad van natuurtabak, (2) een dekblad en een omblad van tabak, beide 
van geregenereerde tabak, en (3) een dekblad van geregenereerde tabak. 

4.5.10.3 Tabak van fijne snede (kerftabak) 

Als tabak van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (kerftabak, shagta-
bak), wordt beschouwd: rooktabak als hierboven omschreven die voor meer dan 25 
gewichtsprocenten tabaksdeeltjes met een snijbreedte van minder dan 1 millimeter 
bevat. De lidstaten mogen als tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten 
beschouwen, rooktabak die voor meer dan 25 gewichtsprocenten tabaksdeeltjes met 
een snijbreedte van meer dan 1 millimeter bevat en die verkocht of bestemd is om te 
worden verkocht voor het rollen van sigaretten420. 

4.5.10.4 Rooktabak 

Als rooktabak worden beschouwd: (1) gesneden of op andere wijze versnipperde, 
gesponnen of tot flakes geperste tabak die geschikt is om zonder verdere industriële 
verwerking te worden gerookt, en (2) tabaksafval, verpakt voor de verkoop in het 
klein, niet zijnde sigaretten, sigaren of cigarillo’s, en geschikt is om te worden ge-
rookt421. 

Ter zake van rooktabak wordt in de Structuurrichtlijn tabaksproducten een onder-
scheid gemaakt tussen tabak die is bestemd voor het rollen van sigaretten en tabak die 
is bestemd om op andere wijze te worden gerookt. Dit onderscheid is van belang als 
een lidstaat bij de toepassing van het tarief een onderscheid maakt tussen deze soor-
ten rooktabak. Met rooktabak worden gelijkgesteld, de producten die geheel of ge-
deeltelijk uit andere stoffen dan tabak bestaan, maar die aan de overige criteria vol-
doen422. 

 
418.  Artikel 3 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
419.  Artikel 4 lid 2 van Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging van Richtlijn 

92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns 
op tabaksfabrikaten betreft, PbEG L 46/26 van 16 februari 2002. 

420.  Artikel 6 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
421.  Artikel 5 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
422.  Artikel 7 lid 2 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
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4.5.10.5 Andere soorten rooktabak 

Onder andere soorten rooktabak wordt verstaan: met sigaren en cigarillo’s gelijkgestel-
de producten die gedeeltelijk uit andere stoffen dan tabak bestaan, maar die aan de 
overige criteria van sigaren of cigarillo’s voldoen, op voorwaarden evenwel dat deze 
tabaksproducten zijn voorzien van een dekblad van natuurtabak, een dekblad en een 
omblad van tabak, beide van geregenereerde tabak, of een dekblad van geregenereer-
de tabak423. 

Met sigaretten en rooktabak worden gelijkgesteld, de tabaksprodukten die geheel of 
gedeeltelijk uit andere stoffen dan tabak bestaan, maar die aan de overige criteria van 
sigaretten respectievelijk rooktabak voldoen. Producten die geen tabak bevatten wor-
den niet als tabaksproducten beschouwd wanneer zij uitsluitend medische doelen 
dienen424. 

4.5.10.6 Voorbewerkte geperste rolletjes of losse kerftabak 

Volgens de Structuurrichtlijn tabaksproducten dienen tabaksrolletjes die als zodanig 
na een eenvoudige behandeling met de hand kunnen worden gerookt, ter wille van 
een uniforme belasting van die producten eveneens als sigaret te worden be-
schouwd425. Behalve als zodanig voor roken geschikte tabaksrolletjes die niet zijn aan 
te merken als sigaren, worden ook als sigaretten aangemerkt niet als sigaren aan te 
merken tabaksrolletjes die al geschikt zijn om te worden gerookt na een eenvoudige 
niet-industriële handeling bestaande uit het aanbrengen om de rolletjes van een huis 
van sigarettenpapier of het omhullen van de rolletjes met sigarettenpapier426. Het gaat 
hierbij niet om het gebruikelijke rollen van shag of het met kerftabak (shagtabak) 
vullen van hulzen maar om fabrieksmatig geperste rolletjes, waaromheen handmatig 
een huls of sigarettenpapier moet worden aangebracht. De gemeenschapswetgever 
heeft een duidelijk onderscheid heeft willen maken tussen enerzijds uit tabak ver-
vaardigde rolletjes, die als sigaretten worden beschouwd, en anderzijds rooktabak voor 
het rollen van sigaretten. Aldus wordt een duidelijk materieel onderscheid gemaakt 
tussen tabak die door de producent al is bewerkt tot een eenheid met de vorm en de 
afmeting van een sigaret en losse tabak waaraan de roker deze vorm nog moet geven. 

In het WEST SINGLE PACKS-arrest van het HvJ EG (2005) is de EC van opvatting dat de 
vervaardiging van een sigaret met West Single Packs tabaksrolletjes427 op eenvoudige 

 
423.  Artikel 7 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
424.  Artikel 7 lid 2 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
425.  Overweging 14 considerans Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
426.  Het begrip sigaret is uitgebreid met: ‘tabaksrolletjes die door middel van een eenvoudige niet-

industriële handeling in een huls van sigarettenpapier worden geschoven’ bij Richtlijn 92/78/EEG 
van de Raad van 19 oktober 1992 tot wijziging van de richtlijnen 72/464/EEG en 79/32/EEG betref-
fende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten, PB nr. L 316, 
blz. 5. 

427.  Als bedoeld in artikel 4 lid 1 onderdeel b Structuurrichtlijn tabaksproducten. Het gaat hier om 
rolletjes tabak van fijne snede die individueel in een huls van aluminiumfolie zijn gewikkeld, welke 
aan beide zijden open is en de juiste maat heeft om in, eveneens onder de merknaam West ver-
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wijze met de hand kan plaatsvinden. Duitsland is daarentegen van mening dat de 
vervaardiging van zo’n sigaret in een aantal opeenvolgende stadia moet plaatsvinden, 
welke een precieze en geroutineerde handeling vereist, verwijzend naar onder meer 
naar het feit dat personen die aan tests hebben deelgenomen van mening waren dat 
het gebruik van West Single Packs ingewikkeld en niet erg praktisch was en veel oefe-
ning vereiste, hetgeen geen aansporing was om dit als eenvoudig te kwalificeren. Het 
HvJ EG heeft vastgesteld, dat voor de vervaardiging van een sigaret uit een geprefabri-
ceerd bestanddeel West Single Packs een eenvoudige niet-industriële handeling vereist, 
die niet meer inhoudt dan dat genoemd bestanddeel met zijn aluminiumverpakking in 
een huls van sigarettenpapier wordt geschoven, waarna deze verpakking wordt ver-
wijderd en de tabak in de huls achterblijft. Er is dus sprake van sigaretten, belast naar 
het voor sigaretten toepasselijke tarief428, dat hoger is dan dat voor tabak van fijne 
snede voor het rollen van sigaretten429. 

Onder het regime van de Tweede richtlijn tabaksfabrikaten heeft zich een soortge-
lijke kwestie afgespeeld. Vanaf 1988 bracht BRINKMANN TABAKFABRIKEN GMBH te Bremen 
onder de benaming Westpoint een tabaksproduct op de markt, waarover de vraag 
werd gesteld of dit product moest worden belast als een sigaret of als rooktabak, het-
geen een lager tarief impliceert. Sinds april 1989 verkocht Brinkmann Westpoint in 
Duitsland, waar het werd belast als rooktabak. In april 1990 bracht Brinkmann West-
point op de Deense markt, nadat een regionaal douanekantoor haar had meegedeeld, 
dat Westpoint zou worden belast als rooktabak van fijne snede. Op verzoek van een 
concurrent van BRINKMANN bepaalde Momsnævnet, de hoogste Deense administratieve 
instantie op belastinggebied, aan de hand van de Lov om tobaksafgifter, de Deense wet 
inzake tabaksaccijnzen, evenwel, dat de Westpoint-tabaksrolletjes moesten worden 
belast volgens het tarief voor sigaretten. BRINKMANN’s verzoeken tot opschorting van 
de tenuitvoerlegging van dit besluit werden afgewezen.  

Westpoint bestaat uit een pakje dat er uitziet als een gewoon pakje sigaretten, dat 
25 gram rooktabak van fijne snede bevat, die is opgedeeld in dertig industrieel ver-
vaardigde tabaksrolletjes met een poreus omhulsel van cellulose. Elk tabaksrolletje is 
68,6 millimeter lang en weegt ongeveer 833 milligram. Om gerookt te kunnen wor-
den, moeten de tabaksrolletjes met sigarettenpapier worden omhuld. Daartoe ver-

 
kochte, hulzen van sigarettenpapier met een filter te worden geschoven. Teneinde uit deze be-
standdelen een sigaret samen te stellen, schuift de roker een tabaksrolletje met de aluminiumver-
pakking in een huls van sigarettenpapier en verwijdert hij vervolgens de verpakking, waarbij de ta-
bak in de huls achterblijft. De producent brengt daartoe een instrument op de markt dat West Ma-
ker wordt genoemd en dat qua afmetingen en uiterlijk op een balpen lijkt. Het bestaat hoofdzakelijk 
uit een huls met een uiteinde dat kan grijpen, en een staafje aan de binnenkant. Het uiteinde grijpt 
voorzichtig de aluminiumverpakking, die enigszins uit de huls van sigarettenpapier steekt. Door het 
staafje naar binnen te schuiven, duwt de roker het tabaksrolletje en de huls van sigarettenpapier 
weg van de aluminiumverpakking, zodat een kant-en-klaarsigaret ontstaat. Conclusie A-G Jacobs 
14 juli 2005 voor HvJ EG 10 november 2005, nr. C-197/04, EC vs. Duitsland, www.curia.europa.eu/ 
jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 11-13. 

428.  Hiervoor geldt de minimumaccijns van artikel 2 eerste alinea Tariefrichtlijn sigaretten. 
429.  HvJ EG 10 november 2005, nr. C-197/04, EC vs. Duitsland (voorbewerkte tabaksrolletjes), www. 

curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 31. 
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koopt BRINKMANN apart hulzen van sigarettenpapier, waarin de tabaksrolletjes kunnen 
worden geschoven. De tabaksrolletjes kunnen ook in gewoon sigarettenpapier worden 
gerold.  

De Tweede richtlijn tabaksfabrikaten, bevatte al een duidelijke definitie van sigaret-
ten, met de navolgende drie onderscheidende elementen: (1) tabaksrolletjes, die 
(2) geschikt zijn om als zodanig te worden gerookt, en (3) geen sigaren of cigarillo’s 
zijn. Vaststaat dat Westpoint voldeed aan de eerste en de derde voorwaarde. Het vol-
deed niet aan de tweede, omdat het Westpoint-tabaksrolletje niet als zodanig kon 
worden gerookt, maar in een huls van sigarettenpapier moest worden geschoven of 
met gewoon sigarettenpapier omhuld. Westpoint zou daarmee binnen de werkings-
sfeer vallen van de definitie van rooktabak van de Tweede richtlijn tabaksfabrikaten. 
De in geding zijnde tabaksrolletjes bestonden immers uit gesneden tabak die geschikt 
is om zonder verdere industriële verwerking te worden gerookt.  

Volgens het HvJ EG in het BRINKMANN I-arrest (1998) heeft het begrip tabaksrolletjes 
die geschikt zijn om als zodanig te worden gerookt betrekking op een afgewerkt product. 
Ook een sigaar waarvan de punt moet worden afgeknipt alvorens die kan worden 
gerookt, is een afgewerkt product. Dat is daarentegen niet het geval bij een tabaksrol-
letje dat, met een ander product, namelijk een apart verkochte huls van sigarettenpa-
pier, moet worden samengevoegd om een product te verkrijgen dat als zodanig kan 
worden gerookt. Daarmee is Westpoint aan te merken als rooktabak in de zin van de 
Tweede richtlijn tabaksfabrikaten430. 

De vraag of BRINKMANN recht heeft op schadevergoeding wegens de verkeerde inde-
ling van Westpoint en de weigering het besluit tot die indeling op te schorten totdat er 
een beslissing van de rechter zou zijn, heeft het HvJ EG ook beantwoord. In beginsel is 
de beantwoording van een dergelijke vraag aan de nationale rechter, maar in dit geval 
beschikte het HvJ EG over alle benodigde informatie om te oordelen of sprake was van 
een voldoende ernstige inbreuk op het gemeenschapsrecht die schadevergoeding 
rechtvaardigt. De verkeerde kwalificatie van Westpoint is naar de opvatting van het 
HvJ EG niet zo’n ernstige inbreuk. Er bestaat in casu geen direct causaal verband tus-
sen de schending van het gemeenschapsrecht en de schade die BRINKMANN zou hebben 
geleden. De Deense autoriteiten hebben immers de relevante bepalingen van de 
Tweede richtlijn tabaksfabrikaten met de precieze definities van tabaksproducten 
onmiddellijk toegepast. Dat de definities van de Tweede richtlijn niet bij ministeriële 
besluiten zijn geïmplementeerd, volstaat op zich niet om de Deense staat aansprake-
lijk te maken. Ook beantwoordt Westpoint niet volledig aan de ene dan wel de andere 
definitie in de Tweede richtlijn. Het gaat integendeel om een product dat bij de vast-
stelling van de Tweede richtlijn nog niet bestond en dat de consumenten de voordelen 
van een sigaret wil bieden tegelijk met het voordeel van de lagere accijns van rookta-
bak. De uitlegging die de Deense autoriteiten aan de betrokken definities hebben ge-
geven, was derhalve niet kennelijk in strijd met de Tweede richtlijn en met name niet 
met het hiermee beoogde doel. Dit geldt te meer, nu de Finse regering en de Commis-
sie die uitlegging hebben verdedigd. Zo gezien is het dus van weinig belang, dat de 

 
430. HvJ EG 24 september 1998, nr. C-319/96, Brinkmann Tabakfabriken GmbH vs. Skatteministeriet 

Denemarken (Brinkmann I), Jur. 1998, blz. I-05255, r.o. 16-22. 
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Deense autoriteiten hebben geweigerd het besluit op te schorten, ook omdat het ge-
meenschapsrecht dit niet verlangt431.  

4.5.10.7 Kleinhandelsprijs 

Van tabaksproducten wordt accijns ad valorem geheven, berekend over de maximum-
kleinhandelsprijs, met inbegrip van de douanerechten, alsmede een fysieke accijns 
welke berekend wordt per eenheid product. Het heffingspercentage van de accijns ad 
valorem en het bedrag van de fysieke accijns moeten voor alle sigaretten dezelfde zijn. 
Ten aanzien van sigaretten bestaat dezelfde verhouding tussen de fysieke accijns en de 
som van de accijns ad valorem en de omzetbelasting, opdat de kleinhandelsverkoop-
prijzen een juiste afspiegeling vormen van het verschil in de verkoopprijzen van de 
producenten. Zo nodig kan voor de accijns van sigaretten een minimumaccijnsbedrag 
worden vastgesteld, waarvan de bovengrens voor elke etappe door de Raad, op voor-
stel van de EC, wordt vastgesteld432. 

4.5.10.8 Prijsbeheersing tabaksproducten 

De producent of, in voorkomend geval, diens vertegenwoordigers of gemachtigden in 
de Gemeenschap alsmede de importeurs van producten uit derde landen stellen vrije-
lijk de maximumkleinhandelsprijs vast van elk van hun producten voor iedere lidstaat 
waar deze tot verbruik worden uitgeslagen, zulks binnen de nationale wettelijke bepa-
lingen inzake prijsbeheersing, voor zover verenigbaar met communautaire voorschrif-
ten433. Ter vereenvoudiging van de accijnsheffing kunnen de lidstaten voor elke groep 
tabaksproducten zonder onderscheid naar kwaliteit, presentatie, oorsprong van de 
producten of van de gebruikte grondstoffen, kenmerken van de ondernemingen of 
enig ander criterium, een schaal voor de kleinhandelsprijzen vaststellen, mits die 
schaal voldoende uitgebreid en gedifferentieerd is om de verscheidenheid van de 
producten uit de Gemeenschap metterdaad te dekken434. 

De vaststelling van een minimumkleinhandelsprijs door de overheid, beknot vol-
gens de EC en het HvJ EG in het arrest-GRIEKSE MINIMUMKLEINHANDELSPRIJS (2000) en in 
het FRANSE TABAKSACCIJNS-arrest (2002) de vrijheid van de producenten en de im-
porteurs om hun maximumkleinhandelsprijs vast te stellen, omdat deze niet lager zal 
kunnen zijn dan de verplichte minimumprijs435. Minimumprijzen maken inbreuk op 

 
431. Idem, r.o. 23-32. 
432. Artikel 8 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
433.  Artikel 9 lid 1 en slotzin Structuurrichtlijn tabaksproducten. Als producent van tabaksproducten 

wordt beschouwd, de in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of de rechtspersoon die 
tabak verwerkt tot voor verkoop in de kleinhandel gerede producten. 

434.  Artikel 9 lid 2 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
435.  HvJ EG 19 oktober 2000, nr. C-216/98, EC vs. Griekenland (minimumkleinhandelsverkoopprijzen), 

Jur. 2000, blz. I-8921, r.o. 21. HvJ EG 27 februari 2002, nr. C-302/00, EC vs. Frankrijk (Franse tabaks-
accijns, minimum kleinhandelsprijs, tariefsdifferentiatie donkere en heldere tabak), Jur. I-02055, 
r.o. 15. 
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de Structuurrichtlijn tabaksproducten436 en op de vrije mededinging en bevoordelen 
de tabaksproducten, doordat die prijzen hun marges zekerder stellen. Het doel van 
rookontmoediging moet, aldus de EC, worden bereikt met verhoging van de tabaksac-
cijnstarieven. Vanuit een hoge volksgezondheidsnorm steunt de EC ten volle lidstaten 
bij het ontwerpen van maatregelen om het roken te ontmoedigen. Hogere accijnsta-
rieven voor tabakswaren hebben een gelijk effect op de prijzen en hebben niet het 
nadeel van minimumprijzen de vrije mededinging in de weg te staan. Intussen heeft 
de EC opnieuw een inbreukprocedure tegen Frankrijk ingeleid vanwege minimum-
kleinhandelsprijzen (2007)437. 

4.5.10.9 Producent van tabaksproducten 

Als producent van tabaksproducten wordt beschouwd, de in de Gemeenschap geves-
tigde natuurlijke persoon of de rechtspersoon die tabak verwerkt tot voor verkoop in 
de kleinhandel gerede producten. De producent of, in voorkomend geval, diens verte-
genwoordigers of gemachtigden in de Gemeenschap alsmede de importeurs van pro-
ducten uit derde landen stellen vrijelijk de maximumkleinhandelsprijs vast van elk 
van hun producten voor iedere lidstaat waar deze tot verbruik worden uitgeslagen, 
zulks binnen de nationale wettelijke bepalingen inzake prijsbeheersing, voor zover 
verenigbaar met communautaire voorschriften. Ter vereenvoudiging van de accijns-
heffing kunnen de lidstaten voor elke groep tabaksproducten zonder onderscheid naar 
kwaliteit, presentatie, oorsprong van de producten of van de gebruikte grondstoffen, 
kenmerken van de ondernemingen of enig ander criterium, een schaal voor de klein-
handelsprijzen vaststellen, mits die schaal voldoende uitgebreid en gedifferentieerd is 
om de verscheidenheid van de producten uit de Gemeenschap metterdaad te dek-
ken438. 

Griekenland hanteerde wettelijke bepalingen volgens welke minimumkleinhandels-
prijzen van tabaksproducten moesten worden vastgesteld. De EC meende, dat deze 
Griekse wetgeving de producenten en importeurs daarmee verhinderde om vrijelijk 
de verkoopprijs van hun producten vast te stellen. De vaststelling van een minimum-
kleinhandelsprijs door de overheid had onvermijdelijk tot gevolg, dat de vrijheid van 
de producenten en de importeurs om hun maximumkleinhandelsprijs vast te stellen, 
werd beperkt, omdat deze hoe dan ook niet lager zou kunnen zijn dan de voorge-
schreven minimumprijs. Gegeven de ratio van de Structuurrichtlijn tabaksproducten 
die er is om te voorkomen dat de concurrentie tussen de verschillende categorieën 
tabaksproducten die tot een zelfde groep behoren wordt vervalst, en zodoende de 
openstelling van de nationale markten van de lidstaten te verwezenlijken439, is be-
paald, dat in elke lidstaat van binnen de Gemeenschap vervaardigde en van uit derde 
landen ingevoerde sigaretten een evenredige accijns wordt geheven die berekend is 
over de maximumkleinhandelsprijs, met inbegrip van de douanerechten, alsmede een 

 
436.  Artikel 9 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
437.  EC referentienummer: 2005/2003. 
438. Artikel 9 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
439.  Overwegingen 3 en 7 considerans van de Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
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fysieke accijns welke berekend wordt per eenheid product440. Deze maximumklein-
handelsprijs wordt vrijelijk vastgesteld door de producenten of, in voorkomend geval, 
door hun vertegenwoordigers of gemachtigden in de Gemeenschap alsmede de impor-
teurs uit derde landen voor elk van hun producten, zulks ten einde te verzekeren dat 
tussen hen daadwerkelijk concurrentie heerst441. Echter, naar vaste rechtspraak van 
het HvJ EG mag een nationaal systeem van prijscontrole niet in de weg staan het be-
ginsel van vrije vaststelling van de tabaksprijzen door de fabrikanten of importeurs442. 
In het GRIEKSE MINIMUMKLEINHANDELSPRIJZEN-arrest (2000) bevestigt het HvJ EG deze lijn 
door erop te wijzen, dat de uitdrukking controle van het niveau van de prijzen niet kan 
worden uitgelegd als zou de lidstaten een discretionaire bevoegdheid zijn voorbehou-
den om iets anders vast te leggen dan algemene nationale wettelijke bepalingen be-
stemd om de prijsstijgingen af te remmen443. Bovendien moet in het kader van de 
tabaksaccijns, de uitdrukking naleving van de opgelegde prijs aldus worden begrepen, 
dat hiermee wordt gedoeld op een prijs die, na te zijn vastgelegd door de fabrikant of 
de importeur en goedgekeurd door de overheid, is voorgeschreven als maximumprijs 
en als zodanig in acht moet worden genomen op alle niveaus van het distributiecircuit 
tot aan de verkoop aan de uiteindelijke verbruiker. Dit mechanisme van prijsvaststel-
ling heeft tot doel te vermijden dat, door overschrijding van de opgelegde prijs, de 
integriteit van de accijnsopbrengsten in gevaar wordt gebracht444. De Griekse wettelij-
ke regeling kan daarom niet worden geacht betrekking te hebben op de algemene 
controle van de prijzen of op de naleving van de opgelegde prijzen, nu zij er niet toe 
strekt, prijsstijgingen af te remmen – wat door de Griekse regering overigens niet 
wordt betwist – en de door de minister van Financiën opgelegde prijs niet eerst is 
vastgesteld door de fabrikant of de importeur en het bovendien om een minimumprijs 
gaat. De Griekse regering was ook van opvatting, dat het beginsel van de vrije vaststel-
ling van de prijzen van tabaksproducten de producenten of importeurs kan worden 
beperkt uit hoofde van de bescherming van de volksgezondheid, bedoeld in het EG-
verdrag445, nu de vaststelling van een minimumprijs noodzakelijk om het verbruik van 
tabaksproducten af te remmen. Het HvJ EG wijst erop, dat de lidstaten krachtens het 
EG-verdrag nationale maatregelen mogen toepassen die de handel tussen lidstaten 
beperken, ten einde de gezondheid en het leven van personen te beschermen. Op basis 
van het EG-verdrag getroffen maatregelen zijn echter slechts gerechtvaardigd wan-
neer zij noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken en wanneer hetzelfde doel 
niet kan worden bereikt met maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer 

 
440.  Artikel 8 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
441.  Artikel 9 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
442.  Deze rechtspraak is voornamelijk gewezen op artikel 5 lid 1 Eerste richtlijn tabaksfabrikaten, dat 

overeenstemt met artikel 9 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
443.  HvJ EG 21 juni 1983, nr. 90/82, EC vs. Frankrijk, Jur. 1983, blz. 2011, r.o. 22. 
444.  HvJ EG 16 november 1977, nr. 13/77, NV GB INNO BM vs. Vereniging van de Kleinhandelaars in 

Tabak (ATAB), Jur. 1977, blz. 2155, r.o. 64. 
445.  Artikel 30 EG. 
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minder beperken446. Het doel van bescherming van volksgezondheid zou aldus het 
HvJ EG in casu op passende wijze kunnen worden nagestreefd door een verhoogde 
accijns van tabaksproducten, die het beginsel van vrije prijsvaststelling onaangetast 
zou laten. De mogelijkheid van de fabrikanten en importeurs om verhogingen van de 
accijnzen van hun producten niet af te wentelen, is immers hoe dan ook beperkt door 
de omvang van hun winstmarge, zodat accijnsverhogingen vroeg of laat toch in de 
kleinhandelsverkoopprijzen terecht zullen komen. De Griekse minimumkleinhandels-
prijs was dus in alle opzichten in strijd met het gemeenschapsrecht447. 

4.5.10.10 Rookwaren voor medische doelen 

Producten die dienen om te worden gerookt, maar geen tabak bevatten, en bovendien 
uitsluitend medische doeleinden dienen, blijven buiten de heffingsgrondslag448. Te 
denken valt aan bijvoorbeeld kruidensigaretten voor astmapatiënten of als hulp-
middel bij het stoppen met roken. Sigaretten die zijn bestemd om te worden gebruikt 
om van rookverslaving af te komen bestaan veelal geheel uit andere stoffen dan tabak 
en zijn veelal niet uitsluitend voor medische doeleinden bestemd449. In het Nederland-
se accijnsregime is de onbelastbaarheid van dergelijke producten geconstrueerd als 
een vrijstelling450. De vrijstelling wordt verleend als de samenstelling van de sigaretten 
en de rooktabak en de bestemming ervan blijken uit de kleinhandelsverpakking en de 
presentatie van het product451. Zijn die doeleinden niet als zodanig kenbaar uit de 
verpakking of presentatie en is er wel sprake van medische doeleinden, dan kan de 
vrijstelling worden verleend met vergunning452. Volgens het beleid van de staats-
secretaris, dat is bevestigd in het arrest-SMITS-KOOLHOVEN (2006), is het uitgangspunt 
voor de vrijstelling van accijns dat het product uitsluitend medische doeleinden dient. 
Dat moet blijken uit de aanwezigheid van bestanddelen met medische eigenschappen. 
De omstandigheid dat het product uitsluitend via het gezondheidskanaal (apotheek en 
reform/drogist) wordt aangeboden met een bijsluiter waarop de mogelijkheden van 
een kuur om van het roken af te komen helder uiteen wordt gezet, maakt het product 
nog niet tot een product dat uitsluitend medicinale doeleinden dient. Het dienstbaar 
zijn aan het afschudden van rookverslaving kan niet als uitsluitend medicinaal worden 
bestempeld. Medicinaal dient in dit verband te worden opgevat als genezend of ge-
neeskrachtig met als doel verlichting of opheffing te bewerkstelligen van een geeste-
lijke of lichamelijke kwaal. Het roken van tabaksproducten mag dan als een verslaving 
worden beschouwd, op zich kan het evenwel niet als een te genezen kwaal worden 

 
446.  HvJ EG 10 juli 1984, nr. 72/83, Campus Oil e.a. vs. Minister van Industrie en Energie e.a., Jur. 1984, 

blz. 2727, r.o. 37. HvJ EG 23 februari 1988, nr. 216/84, EC vs. Frankrijk, Jur. 1984, blz. 793, r.o. 7. 
HvJ EG 13 december 1990, nr. C-347/88, EC vs. Griekenland, Jur. 1990, blz. I-4747, r.o. 58. 

447. HvJ EG 19 oktober 2000, nr. C-216/98, EC vs. Griekenland (minimumkleinhandelsverkoopprijzen), 
Jur. 2000, blz. I-8921, r.o. 18-33. 

448. Artikel 7 lid 2 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
449.  Kamerstukken II, 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 40. 
450.  Artikel 64 lid 1 onderdeel f Wa. 
451.  Artikel 17 UB Accijns. 
452.  Artikel 65 lid 1 onderdeel a Wa. 
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gekwalificeerd453. Volgens het Accijnscomité bestaat geen eenduidige omschrijving 
van het begrip medische doeleinden, zodat de lidstaten in dat opzicht aansluiting 
kunnen zoeken bij hun eigen nationale gezondheidswetgeving met als gevolg verschil-
len in fiscale behandeling van kruidensigaretten in de lidstaten454. 

Groothandel SMITS-KOOLHOVEN bracht kruidensigaretten in de handel. Het ging om 
uit kruiden – met name van de familie van de lipbloemigen – bestaande sigaretten 
zonder tabak, zonder medicinale werking, verkrijgbaar zonder doktersrecept, maar 
wel uitsluitend via apotheken en drogisterijen. Op elk pakje kruidensigaretten was 
een sticker aangebracht met het opschrift ‘Medicinale kruidensigaret‘. Bovendien 
werd bij het product een bijsluiter verstrekt waarin de betrokken sigaretten werden 
aangeprezen als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Deze bijsluiter was goedge-
keurd door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen/Keuringsraad 
Aanprijzing Gezondheidsproducten, een niet tot de overheid behorende instantie 
belast met het toezicht op reclame voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. In 
het arrest-SMITS-KOOLHOVEN (2006) heeft het HvJ EG beslist, dat sprake is van een ta-
baksproduct met uitsluitend medische doeleinden, als dat product stoffen bevat waar-
van de verbranding of de inhalatie een wetenschappelijk erkende medicinale, the-
rapeutische of profylactische werking heeft455. De presentatie op de markt als product 
met een medicinale perceptie, terwijl dat product deze stoffen mist, volstaat daartoe 
niet456. Een product is alleen een geneesmiddel door zowel de presentatie als genees-
middel als door de functie als geneesmiddel457. 

Naar ons oordeel had de beslissing van het HvJ EG niet mogen zijn gebaseerd op het 
vereiste van wetenschappelijk erkende werking. Zoals het HvJ EG zelf overweegt kan 
het criterium van de samenstelling van een product als relevant worden aangemerkt 
en derhalve als geëigend om vast te stellen of het product medische doeleinden dient. 
Een product dat stoffen bevat waarvan de verbranding of de inhalatie een medicinale 
werking heeft op het menselijk organisme, kan door zijn werking immers objectief 

 
453.  Paragraaf 13.7 onderdeel 2 LA. 
454.  Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften, Verslag over het adres van kruidkundig 

laboratorium De Cruydhof te Balkbrug, met betrekking tot tabaksaccijns. Kamerstukken II 1996-
1997, 25 057 nr. 171. 

455.  HvJ EG 30 maart 2006, nr. C-495/04, A.C. Smits-Koolhoven vs. Staatssecretaris (kruidensigaretten), 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 22. Dit arrest is gewezen op prejudiciële 
vragen van de HR over de uitleg van het communautaire begrip ‘medische doeleinden’ in de Struc-
tuurrichtlijn tabaksproducten, op advies van A-G OVERGAAUW in zijn conclusie van 30 juni 2003, nr. 
38.571 en nr. 38.572, naar aanleiding van een door Hof Leeuwarden bevestigde naheffingsaanslag 
inzake het voorhanden hebben van kruidensigaretten. 

456.  Idem, r.o. 23-32. 
457.  Artikel 1 onderdeel 2, van Richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965 betreffende de 

aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake geneesmiddelen, PB 1965, 
22, blz. 369, zoals gewijzigd bij richtlijn 93/39/EEG van de Raad van 14 juni 1993 tot wijziging van 
de richtlijnen 65/65/EEG, 75/318/EEG en 75/319/EEG inzake geneesmiddelen, PB L 214, blz. 22. 
HvJ EG 30 november 1983, nr. 227/82, Strafzaak tegen Leendert van Bennekom, Jur. 1983, blz. 3883, 
r.o. 22. HvJ EG 28 oktober 1992, nr. C-219/91, Strafzaak tegen Johannes Stephanus Wilhelmus ter 
Voort, Jur. 1992, blz. I 5485, r.o. 11. 
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worden onderscheiden van een product dat dergelijke stoffen niet bevat, aldus het HvJ 
EG458. 

‘s Hofs overweging wordt hoofdzakelijk weer teniet gedaan door het vervolgens 
door hemzelf aangelegde criterium van de wetenschappelijk erkende werking. Zoals 
ook het HvJ EG van opvatting is, is kenmerkend voor het accijnsregime dat van alle 
mogelijke accijnsgoederen de fiscaal relevante fysieke bestanddelen nauwkeurig val-
len te bepalen. Ook het begrip tabak is nauwkeurig gedefinieerd en staat vast, dat het 
roken van tabaksproducten ongezond en zelfs dodelijk is. In dit onheilspellend licht 
had toch enigszins moeten kunnen worden afgeweken van het uitgangspunt dat een 
uitzondering op een algemene regel restrictief moet worden uitgelegd. 

Het vereiste van de wetenschappelijk erkende werking werkt in ieder geval contra-
productief op de gezondheidsratio van de tabaksaccijns en maakt dat zelfs de chocola-
desigaretten die SINT-NICOLAAS jaarlijks via rokende schoorstenen in kinderschoentjes 
laat glijden op grond van het arrest van het HvJ EG wegens niet wetenschappelijk be-
wezen veronderstelde geestrijke dampen in de heffing van de tabaksaccijns kunnen 
worden betrokken in de lidstaten die door de Goedheiligman worden bezocht. In ieder 
geval beperkt het criterium van de wetenschappelijk erkende werking de burger in 
zijn keuzemogelijkheden om van het roken af te geraken, nu kruidenproducten als die 
van SMITS-KOOLHOVEN daarmee kennelijk als even schadelijk moeten worden afgeschil-
derd als tabaksproducten en erdoor in de heffing van de tabaksaccijns worden betrok-
ken. Tegen de aankoop van die kruidenproducten is nu eenzelfde forse en ontmoe-
digende prijsdrempel opgeworpen als voor de dodelijke tabaksproducten. Ook al is de 
medicinale, therapeutische of profylactische werking van een kruidensigaret niet 
wetenschappelijk aangetoond – toch is het vanuit volksgezondheidsoptiek verkieslij-
ker de kruidenproducten te roken of te inhaleren om van het roken af te komen dan 
gewone sigaretten waarvan de schadelijkheid is aangetoond te blijven doorroken. 
Zelfs placebo’s hebben hun wetenschappelijk beredeneerd nut. Mochten des-
alniettemin producten zonder tabaksbestanddelen op de markt verschijnen die aan-
schurken tegen de schadelijkheid en de dodelijke werking van gewone tabaksproduc-
ten, dan is de juridische neutraliteit gewaarborgd door die producten in dat geval, naar 
analogie van de fictieve energieproducten, tegemoet te treden als fictieve tabakspro-
ducten door die dan gewoon te belasten tegen het tarief van het gelijkwaardige ta-
baksproduct. Het toezicht daarop is gewaarborgd, nu conform het accijnsregime 
steeds om toepassing van de vrijstelling moet worden verzocht. 

4.5.11 Nationale accijnzen van goederen en diensten 

4.5.11.1 Nationale accijnzen van communautaire accijnsgoederen 

De lidstaten zijn vanaf de accijnsharmonisatie bevoegd gebleven om op communau-
taire accijnsgoederen nog andere (nationale accijnzen) te heffen. 

 
458.  HvJ EG 30 maart 2006, nr. C-495/04, A.C. Smits-Koolhoven vs. Staatssecretaris (kruidensigaretten), 

www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 21. 
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Ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Accijnsrichtlijn mogen van de communautai-
re accijnsgoederen, alcohol-, energie- en tabaksproducten, ook nationale accijnzen 
worden geheven, mits de heffing plaatsvindt met een specifiek doel (vereiste van de 
dubbelratio)459 en ‘daarbij de uit hoofde van de accijnzen en de BTW geldende voor-
schriften inzake belastingheffing in acht worden genomen wat betreft de vaststelling 
van de maatstaf van heffing, de berekening, de verschuldigdheid en de controle van de 
belasting’460. De ratio van deze bepaling ligt in de uiteenlopende fiscale tradities van de 
lidstaten op het gebied van de accijnzen en in het feit dat deze vaak worden aange-
wend als specifiek instrument van ander beleid dan begrotingsbeleid461, zoals milieu-
bescherming en het op doeltreffende wijze beschermen van de volksgezondheid door 
het alcoholverbruik te ontmoedigen met fiscale instrumenten462. Dubbele belasting 
vereist een dubbele ratio. 

Het oorspronkelijke voorstel van de EC hield in, dat van communautaire accijns-
goederen geen andere belastingen zouden kunnen worden geheven dan (communau-
taire) accijns en BTW463. De Raad heeft vastgehouden aan het behoud van een residue-
le bevoegdheid van de lidstaten op fiscaal gebied, mits uiteraard daarbij de uit hoofde 
van de accijnzen geldende voorschriften in acht worden genomen, en ging nog verder 
dan het amendement van het EP, waarbij werd voorgesteld dat de lidstaten bevoegd 
zouden blijven andere belastingen dan de accijns en de BTW in te stellen, mits deze in 
het handelsverkeer tussen de lidstaten niet leiden tot belastingheffing bij binnen-
komst op het nationale grondgebied, tot belastingontheffing bij het verlaten van het 
nationale grondgebied, of tot controles aan de grenzen464. Het gaat hier dus om een 
bepaling die door de Raad in de Accijnsrichtlijn is ingevoegd465. 

Voor nationale accijnzen geldt evenwel, dat het intracommunautaire verkeer van 
de ermee belaste goederen niet kan plaatsvinden binnen het geharmoniseerde contro-
lestelsel voor accijnsgoederenverkeer, dat wil zeggen het verkeer tussen de onderling 
verbonden belastingentrepots onder schorsing van de accijns en onder dekking van 
een accijnsgeleidedocument (AGD). Dit betekent dat een nationale accijns moet wor-
den vormgegeven als een afzonderlijke nationale belastingregeling. Voor goederen die 
afkomstig zijn uit andere lidstaten of via andere lidstaten de lidstaat met een specifie-
ke nationale accijns die deze goederen met accijns belast binnenkomen, evenals voor 
de goederen die vanuit die lidstaat naar andere lidstaten worden vervoerd, moeten 

 
459. Overweging 3 considerans Accijnsrichtlijn. 
460. Artikel 3 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
461. Overweging 4 considerans Accijnsrichtlijn. 
462. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 

blz. I-1129, r.o. 18-19. 
463. Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de algemene regeling voor aan accijns onder-

worpen producten, het voorhanden hebben en het verkeer ervan, artikel 3, lid 2, PB 1990, C 322, 
blz. 1. 

464. PB 1991, C 183, blz. 123. Het oorspronkelijke voorstel van de EC voor artikel 3 lid 2 Accijnsrichtlijn 
hield in, dat op de in artikel 3 lid 1 Accijnsrichtlijn genoemde goederen geen andere belastingen 
worden geheven dan de accijns en de BTW. PB 1990, C 322, blz. 1. 

465.  Vgl. artikel 250 EG. 
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specifieke bepalingen worden gehanteerd, waaronder specifieke toezichts-, handha-
vings- en controlebepalingen. 

4.5.11.2 Specifiek-doelvereiste 

De eerste voorwaarde waaronder een lidstaat autonoom nog andere nationale accijn-
zen op de grondslagen van de communautaire accijnzen mag heffen is, dat die natio-
nale accijns wordt geheven met een specifiek doel, te weten een ander dan louter be-
grotingstechnisch doel. Bovendien moeten de uit hoofde van de accijnzen en de BTW 
geldende voorschriften inzake belastingheffing worden geëerbiedigd bij de vaststel-
ling van de maatstaf van heffing en de berekening, de verschuldigdheid en de controle 
van de belasting, zulks om ongewenste, onnodige handelsbelemmeringen in het intra-
communautaire verkeer te voorkomen466. Belastingen waarmee een ander doel wordt 
nagestreefd dan te voorzien in de inkomsten van de overheid en welke niet in strijd 
zijn met communautaire doelstellingen, zijn belastingen met specifieke doeleinden. 
Hiertoe behoren belastingen die de bescherming van het milieu, de volksgezondheid, 
veiligheid of consumentenbescherming tot doel hebben, evenals belastingen die be-
stemd zijn ter bevordering van toerisme, sport, cultuur en voorstellingen467. 

Versterking van het gemeentelijk belastinggebied is géén specifiek doel468, maar een 
louter begrotingstechnisch doel469. 

Tussen de heffing van de accijns en de verwezenlijking van het specifieke doel 
moet een causaal verband bestaan470. Het specifiek doel-vereiste is een duidelijke 

 
466.  Artikel 3 lid 2 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 10 maart 2005, nr. C-491/03, Ottmar Hermann (als curator in 

het faillissement van Volkswirt Weinschänken GmbH) vs. Stadt Frankfurt am Main (gemeentelijke 
belasting op verstrekking van alcoholhoudende dranken voor onmiddellijk verbruik ter plaatse), 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 16. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, 
EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 19. HvJ EG 9 maart 2000, nr. 
C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede 
Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichi-
sche Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 31. 

467. Conclusie A-G Saggio, 1 juli 1999 voor HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Kranken-
hausverein Wien vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, 
voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, 
blz. I-1157, r.o. 39. 

468. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberufungs-
kommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft 
mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 33. 

469.  HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 
blz. I-1129, r.o. 19. 

470. Conclusie A-G SAGGIO, 1 juli 1999 voor HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Kranken-
hausverein Wien vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, 
voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, 
blz. I-1157, r.o. 40. Conclusie A-G FENNELLY 12 november 1998 voor HvJ EG 10 juni 1999, nr. 
C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. Riksskatteverket, Jur. 1999, 
blz. I-3419, r.o. 15. 
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voorwaarde om een afwijking van het geharmoniseerde stelsel te vermijden471. Een 
extra nationale accijns van communautaire accijnsgoederen wordt dan ook primair 
getoetst op de aanwezigheid van een specifiek doel, terwijl op de lidstaat de bewijslast 
rust dat deze enig gesteld specifiek doel dient472. Artikel 3, tweede lid, Accijnsrichtlijn 
dient strikt te worden uitgelegd en bijgevolg dient een ruime uitleg te worden gege-
ven aan de voorschriften inzake belastingheffing. 

4.5.11.3 Verenigbaarheid met de Accijnsrichtlijn 

De tweede voorwaarde is, dat bij het heffen een nationale accijns de uit hoofde van de 
communautaire accijnzen en de BTW geldende voorschriften inzake belastingheffing 
in acht moeten worden genomen. Dit zijn de voorschriften die betrekking hebben op 
de vaststelling van de maatstaf van heffing, de verschuldigdheid en de controle van de 
belasting. De ratio daarvan is dat de lidstaten ertoe zijn verplicht het communautaire 
accijnsstelsel niet in gevaar te brengen als zij nationale accijnzen invoeren473. Zo is 
onverenigbaar met de Accijnsrichtlijn het heffen of invoeren van een nationale belas-
ting op een accijnsgoed dat op basis van de Accijnsrichtlijn is vrijgesteld.  

Voor 1995 en 1996 bepaalde de Zweedse Lag (1988:1567) om miljöskatt pÊa inrikes 
flygtrafik (wet inzake milieubelasting op de binnenlandse luchtvaart), dat ter zake van 
de commerciële binnenlandse luchtvaart aan de staat een milieubelasting verschul-
digd was, berekend over het brandstofverbruik en de emissie van koolwaterstof en 
stikstofmonoxide van het betrokken type luchtvaartuig tijdens een gemiddelde vlucht. 
De gegevens daarover waren verstrekt door het Luftfartsverk (Zweedse luchtvaart-
dienst). De Structuurrichtlijn minerale oliën (1993-2003) stelde het verbruik van mi-
nerale oliën voor de commerciële binnenlandse luchtvaart vrij474. De Riksskatteverket 
(Zweedse belastingdienst) betoogde dat de belasting een milieubelasting is die, anders 
dan belanghebbende BRAATHENS en de EC stelden, niet rechtstreeks het brandstofver-

 
471. Conclusie A-G Saggio, 1 juli 1999, voor HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk 

(socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 6. 
472. Conclusie A-G Fennelly van 12 november 1998 voor HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens 

Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. Riksskatteverket Zweden, r.o. 15. 
473. Conclusie A-G Saggio, 1 juli 1999, voor HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk 

(socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 15. Hetzelfde criterium geldt voor de omzet-
belasting. Voorkomen moet worden dat er belastingen, rechten en heffingen worden ingevoerd die 
de werking van het gemeenschappelijk BTW-stelsel in gevaar brengen doordat zij het goederen- en 
dienstenverkeer op dezelfde wijze belasten als de BTW: HvJ EG 31 maart 1992, nr. 200/90, Dansk 
Denkavit ApS en P. Poulsen Trading ApS, ondersteund door Monsanto-Searle A/S vs. Skatteministe-
riet Denemarken (arbeidsmarktbijdrage), Jur. 1992, blz. I-2217, r.o. 11-14. HvJ EG 19 maart 1991, 
nr. 109/90, Giant NV vs. Gemeente Overijse, Jur. 1991, blz. I-1385, r.o. 11 en 12. HvJ EG 13 juli 1989, 
nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671. HvJ EG 8 juli 1986, nr. 
73/85, Hans-Dieter und Ute Kerrutt, Markgröningen vs. Finanzamt Mönchengladbach-Mitte, 
Jur. 1986, blz. 2219. HvJ EG 27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, in receivership 
vs. Caisse de Compensation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce 
(Organic), Jur. 1985, blz. 3759, r.o. 16. 

474.  Artikel 8 lid 1 onderdeel b Structuurrichtlijn minerale oliën (sedert 1 januari 2004 vervallen; thans: 
artikel 14 lid 1 onderdeel b Richtlijn energiebelastingen). 
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bruik belast, doch de vervuilende kooldioxide en koolwaterstofemissies van de natio-
nale commerciële luchtvaart, zodat de Accijnsrichtlijn en de Structuurrichtlijn minera-
le oliën niet relevant zijn. Volgens het HvJ EG in het BRAATHENS-arrest (1999) is de 
Accijnsrichtlijn van toepassing op de producten die zijn onderworpen aan accijnzen en 
andere indirecte belastingen die, zij het zelfs indirect, op het verbruik van die produc-
ten worden geheven. Er bestaat een rechtstreeks en onlosmakelijk verband tussen het 
brandstofverbruik en de vervuilende stoffen die tijdens het verbruik worden uitgesto-
ten, zodat zowel het gedeelte van de accijns dat op basis van de emissie van koolwa-
terstof en stikstofmonoxide wordt berekend, als het gedeelte dat op basis van het 
brandstofverbruik wordt vastgesteld ter zake van de emissie van kooldioxide als een 
belasting op het brandstofverbruik zelf moet worden beschouwd. Zo’n belasting is 
onverenigbaar met de Accijnsrichtlijn, omdat wanneer de lidstaten andere accijnzen 
mogen heffen op de producten die van de communautaire accijns zijn vrijgesteld, deze 
vrijstelling elk nuttig effect zou worden ontnomen475. Dit is de BRAATHENS-regel, die 
rechtstreekse werking heeft omdat zij onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is 
bepaald476. 

Volgens de tekst van artikel 3, tweede lid, Accijnsrichtlijn is elke nationale indirecte 
belasting die met specifieke doeleinden wordt geheven, onderworpen aan de uit hoof-
de van de accijnzen geldende voorschriften inzake belastingheffing, óók aan die van de 
vrijstellingen. Deze onverenigbaarheid heeft het HvJ EG bevestigd in het BRAATHENS-
arrest (1999). Als de lidstaten toch andere accijnzen mogen heffen op goederen die op 
basis van de Accijnsrichtlijn of een structuurrichtlijn moeten worden vrijgesteld, zou 
deze vrijstelling elk nuttig effect worden ontnomen477. Niet alleen doet een afwijkende 
toepassing op nationaal niveau van dergelijke vrijstellingsverplichtingen afbreuk aan 
de doelstellingen van de communautaire regeling en aan de rechtszekerheid; deze 
houdt ook het gevaar in dat de betrokken marktdeelnemers verschillend worden be-
handeld478. De heffing van een nationale accijns van op communautair niveau vrijge-
stelde accijnsgoederen, kan dus niet worden gerechtvaardigd met een beroep op het 
feit dat de nationale accijns een specifiek doel heeft479.  

Voorbeelden van extra (nationale) accijnzen van communautaire accijnsgoederen 
zijn de alcopops (mixdranken op basis van gedistilleerd, bier of wijn, gemengd met 
alcoholvrije dranken, zoals breezers en shooters) in Denemarken, Duitsland, Frankrijk 

 
475.  HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. 

Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 24. 
476.  HvJ EG 19 januari 1982, nr. 8/81, Ursula Becker vs. Finanzamt Münster-Innenstadt (artikel 13 Zesde 

BTW-richtlijn), Jur. 1982, blz. 53, r.o. 20 en 25. HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige 
AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 27-33. 

477. HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, 
vs. Riksskatteverket, Jur. 1999, blz. I-3419, BNB 2000/51, r.o. 24. 

478. Vgl. HvJ EG 1 april 2004, nr. C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzol-
lamt Kiel (teraardebestellingen op volle zee), Jur. 2004, blz. I-3537, r.o. 21. 

479. HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, 
vs. Riksskatteverket, Jur. 1999, blz. I-3419, BNB 2000/51. HR 27 oktober 1999, nr. 32.699, FED 
1999/755, m.nt. B. SIO, Douanebulletin 2000/2, BNB 2000/52, m.nt. W.J.N.M. SNOIJINK. Artikel 25 
Wbm. Artikel 4 lid 3 Structuurrichtlijn minerale oliën. 
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en Luxemburg en (tot 1 januari 2004) de Nederlandse BSB, die tot aan het van kracht 
worden van de Richtlijn energiebelastingen per 1 januari 2004 onder meer werd gehe-
ven van minerale oliën (ongelode lichte olie en gelode lichte olie, halfzware olie, gas-
olie, zware stookolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas), bovenop de communautai-
re accijnzen van minerale oliën. De specifieke ratio van de alcopops is drankontmoe-
diging onder jongeren en volksgezondheid. De specifieke ratio van de BSB is de mili-
eugrondslag. Minerale oliën die worden verbruikt als productieve brandstof voor het 
vervaardigen van minerale oliën in een belastingentrepot zijn vrijgesteld van de com-
munautaire accijns van minerale oliën (raffinaderijvrijstelling)480 en dus op basis van 
het BRAATHENS-arrest (1999) ook van BSB481. Thans is de BSB daarvan geen voorbeeld 
meer, nu deze sedert 1 januari 2004 een communautaire kolenaccijns is die kolen in 
de communautaire accijnsheffing betrekt. 

Hetzelfde geldt voor de Italiaanse accijns van smeeroliën onder het regime van de 
per 1 januari 2004 vervallen Structuurrichtlijn minerale oliën. Onder dat regime 
mocht van smeeroliën alleen een nationale accijns worden geheven wanneer die oliën 
bestemd waren voor gebruik als brandstof voor verwarming of als motorbrandstof. In 
alle andere gevallen waren smeeroliën verplicht vrijgesteld van de communautaire 
accijns van minerale oliën en dus volgens de BRAATHENS-regel ook van nationale ac-
cijnzen. Deze vrijstelling van niet-communautaire accijnzen geldt volgens het HvJ EG 
in het arrest-ITALIAANSE SMEEROLIËN I (2003) voor alle vrijgestelde accijnsgoederen482. 
Italië is zijn nationale accijns van smeeroliën evenwel blijven heffen, hetgeen voor-
spelbaar heeft geleid tot het arrest-ITALIAANSE SMEEROLIËN II (2007) met de bevestiging 
dat het onder het actuele regime van de Richtlijn energiebelastingen is toegestaan zijn 
accijns van smeeroliën te heffen483. Zoals gezegd, is de Richtlijn energiebelastingen 
onder meer niet van toepassing op energieproducten gebruikt voor andere doeleinden 
dan motor- of verwarmingsbrandstoffen484, en zijn derhalve nationale accijnzen van 
smeeroliën vanaf 1 januari 2004 toegestaan, mits deze in het handelsverkeer tussen de 
lidstaten geen aanleiding geven tot formaliteiten die verband houden met het over-
schrijden van een grens. 

 
480. Artikel 8 lid 1 onderdeel d Structuurrichtlijn minerale oliën. Artikel 2 lid 4 Wa. Vgl. artikel 2 lid 2 

Wa. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 6, blz. 27. 
481. HvJ EG10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. 

Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 24-26. 
482. HvJ EG 25 september 2003, nr. C-437/01, EC vs. Italië (Italiaanse smeeroliën I), Jur. 2003, blz. I-9861, 

r.o. 29-33. 
483.  HvJ EG 5 juli 2007, nrs. C-145/06 en C-146/06, Fendt Italiana vs. Agenzia Dogane Ufficio Dogane di 

Trento (Italiaanse smeeroliën II), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 44. 
484.  Artikel 2 lid 4 onderdeel b Richtlijn energiebelastingen. De betrokken smeerolie is een ander pro-

duct dan de producten die worden genoemd in artikel 3 lid 1 eerste streepje Accijnsrichtlijn (vgl. 
HvJ EG 25 september 2003, nr. C-437/01, EC vs. Italië (Italiaanse smeeroliën I), Jur. 2003, blz. I-9861, 
r.o. 31 en 33. HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Air-
ways AB, vs. Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 24-25), zodat de lidstaten over-
eenkomstig artikel 3 lid 3 eerste alinea Accijnsrichtlijn bevoegd zijn gebleven nationale accijnzen 
van deze producten in te stellen of te handhaven. 
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4.5.11.4 Taalversies 

Artikel 3, tweede lid, Accijnsrichtlijn is blijkens sommige taalversies verschillend 
geformuleerd. In geval van twijfel mag de tekst van een bepaling niet op zichzelf in 
één van zijn taalversies worden beschouwd, maar moet dan worden uitgelegd en 
toegepast in het licht van de teksten in de andere officiële talen485. Alle taalversies 
hebben immers in beginsel dezelfde waarde, ongeacht welk deel van de bevolking van 
de lidstaten de taal in kwestie spreekt. Wanneer er verschillen zijn tussen de verschil-
lende taalversies van een communautaire wettekst, moet bij de uitlegging van de 
betrokken bepaling worden gelet op de algemene opzet en de doelstelling van de 
regeling waarvan zij een onderdeel vormt486. 

In de Duitse, Franse, Italiaanse, Portugese en Spaanse taalversie van de Accijnsricht-
lijn staat de formulering: ‘de uit hoofde van de accijnzen of de BTW geldende voor-
schriften’. In de Deense, Engelse, Finse, Griekse, Nederlandse en Zweedse taalversie 
staat niet ‘of’, maar ‘en’. Bij dergelijke verschillen wordt naar vaste rechtspraak van het 
HvJ EG, de voorkeur gegeven aan de uitleg die de nuttige werking van de bepaling kan 
verzekeren487, met inachtneming van de algemene opzet en de doelstelling van de 
regeling488, volgens A-G SAGGIO (1999) naar de minst strenge uitlegging489. Hierbij 
speelt de considerans van de betreffende regeling een belangrijke rol. Op grond van de 
verschillende onverenigbare kenmerken tussen BTW en accijnzen oordeelt het HvJ EG 
dat alleen de taalversie die het woord ‘of’ gebruikt de juiste is490, zodat steeds voor één 

 
485. HvJ EG 12 november 1969, nr. 29/69, Erich Stauder vs. Stadt Ulm Sozialamt, Jur. 1969, blz. 419, 

r.o. 3. HvJ EG 12 juli 1979, nr. 9/79, Marianne Koschniske, echtgenote van Wörsdorfer te Nordhorn, 
vs. Raad van Arbeid te Hengelo, Jur. 1979, blz. 2717, r.o. 6. HvJ EG 7 juli 1988, nr. 55/87, Alexander 
Moksel Import und Export GmbH und Co. Handels-kg vs. Bundesanstalt für landwirtschaftliche 
Marktordnung (restituties bij uitvoer), Jur. 1988, blz. 3845, r.o. 15. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, 
The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd., J. 
Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd., Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 36. 

486.  HvJ EG 27 oktober 1977, nr. 30/77, Regina vs. Pierre Bouchereau, Jur. 1977, blz. 1999, r.o. 14. HvJ EG 
7 december 2000, nr. C-482/98, Italië vs. EC, Jur. 2000, blz. I-10861, r.o. 49. HvJ EG 24 februari 2000, 
nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 22. HvJ EG 
1 april 2004, nr. C-1/02, Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG vs. Hauptzollamt Dortmund, 
Jur. 2004, blz. I-3219, r.o. 25. 

487. HvJ EG 22 september 1988, nr. 187/87, Saarland e.a. vs. Ministre de l'Industrie, des p et t et du 
tourisme e.a., Jur. 1988, blz. 5013, r.o. 19. 

488. HvJ EG 27 maart 1990, nr. C-372/88, Milk Marketing Board of England and Wales vs. Cricket St 
Thomas Estate, Jur. 1990, blz. I-1345, r.o. 19. HvJ EG 7 december 1995, nr. C-449/93, Rockfon a/s 
vs. Specialarbejderforbundet i danmark, Jur. 1995, blz. I-4291, r.o. 28. Deze r.o. verwijst naar het be-
ginsel vermeld in HvJ EG 27 oktober 1977, nr. 30/77, Regina vs. Pierre Bouchereau, Jur. 1977, 
blz. 1999, r.o. 14. De verschillende taalversies van een gemeenschapstekst moeten op eenvormige 
wijze worden uitgelegd en ingeval deze versies uiteenlopen, moet de betrokken bepaling derhalve 
worden uitgelegd met het oog op de algemene opzet en de doelstelling van de regeling waarvan zij 
een onderdeel vormt. 

489. Conclusie A-G SAGGIO 1 juli 1999 voor HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk 
(socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 11 slotzin. 

490. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 
blz. I-1129, r.o. 24. 
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van beide moet worden gekozen. De eerste onderscheidende vraag ten aanzien van 
een belastingregeling die dan steeds gesteld moet worden is de vraag of die maatregel 
tot doel heeft alle economische handelingen te treffen. Is het antwoord daarop ont-
kennend, dan is geen sprake van een algemene verbruiksbelasting491, zodat verdere 
toetsing aan de regels van de Accijnsrichtlijn aan de orde is. 

A-G SAGGIO (1999) leidt uit de verschillende taalversies van artikel 3, tweede lid, 
Accijnsrichtlijn af, dat niet alle regels betreffende de maatstaf van heffing, de bereke-
ning, de verschuldigdheid en de controle van de belasting strikt behoeven te worden 
nageleefd, maar dat deze veeleer relatief soepele aanwijzingen geven492. 

4.5.11.5 Essentialia 

Artikel 3, tweede lid, Accijnsrichtlijn vereist volgens het HvJ EG niet, dat alle voor-
schriften betreffende de accijnzen of de BTW ter zake van de vaststelling van de maat-
staf van heffing, de berekening, de verschuldigdheid en de controle van de belasting in 
acht nemen. Het is voldoende, dat de nationale accijnzen met specifieke doeleinden op 
deze punten in overeenstemming zijn met de heffingstechnieken van het communau-
taire accijnsregime493. 

Voorts is niet vereist, dat niet-communautaire accijnzen op de gehele categorieën 
accijnsgoederen als omschreven in de structuurrichtlijnen worden toegepast494. Verder 
is het geen bezwaar, dat een nationale accijns van bepaalde alcoholhoudende dranken 
wordt geheven evenredig aan de hoeveelheid drank, ongeacht het alcoholgehalte, dat 
voor de communautaire alcoholaccijns de maatstaf van heffing is. De hoeveelheids-
maatstaf is in overeenstemming met de algemene opzet van de uit hoofde van de ac-
cijnzen geldende voorschriften inzake belastingheffing. De structuurrichtlijn kent die 
maatstaf ook. In die richtlijn wordt de hoeveelheid immers als maatstaf van heffing 
voor de accijns van wijn en andere gegiste dranken dan wijn en bier gehanteerd495. 

Frankrijk heft een aan de Caisse nationale d’assurance maladie ten goede komende 
nationale accijns van tabakswaren en alcoholhoudende dranken wegens de gezond-
heidsrisico’s bij overmatig gebruik van deze producten (socialezekerheidsbijdrage). De 

 
491. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberu-

fungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesell-
schaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 24. HvJ EG 
17 september 1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, Jur. 1997, 
blz. I-5053, r.o. 19 en 20. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-208/91, Raymond Beaulande vs. Directeur 
des services fiscaux de Nantes, Jur. 1992, blz. I-6709, r.o. 16. 

492. Conclusie A-G Saggio van 1 juli 1999 voor HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk 
(socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-01129, r.o. 11. 

493. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 
blz. I-1129, r.o. 24 en 27. HvJ EG maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien 
vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Wa-
renhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 47. 

494. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 
blz. I-1129, r.o. 29-30. 

495. Artikel 9 en artikel 13 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. HvJ EG 24 februari 2000, nr. 
C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, r.o. 31-32. 
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EC acht de dubbelratio aanwezig, maar de werkingssfeer en de maatstaf van heffing 
niet verenigbaar met de structuur van de communautaire accijns van alcohol en alco-
holhoudende dranken zoals bedoeld in de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken. De accijns wordt geheven van dranken met een alcoholgehalte van meer dan 
25%vol, terwijl de communautaire definitie van ethylalcohol betrekking heeft op alco-
holhoudende dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 22%vol496. 
Dit verschil in werkingssfeer zou volgens de EC betekenen, dat binnen de communau-
taire fiscale categorie ethylalcohol een specifieke subcategorie van alcoholhoudende 
producten ontstaat die in de structuurrichtlijn niet voorkomt. Volgens het HvJ EG in 
het FRANSE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGE-arrest (2000) is echter niet vereist, dat alle voor-
schriften betreffende de accijnzen of de BTW ter zake van de vaststelling van de maat-
staf van heffing, de berekening, de verschuldigdheid en de controle van de belasting in 
acht worden genomen, maar voldoende dat de accijns op deze punten in overeen-
stemming is met de heffingstechnieken van het communautaire accijnsregime497. 
Artikel 3, tweede lid, Accijnsrichtlijn vereist aldus het HvJ EG niet dat alle onder defi-
nitie vallende dranken in de heffing worden betrokken en evenmin dat de maatstaf 
van heffing afhankelijk moet zijn van het alcoholgehalte. 

4.5.11.6 Nationale accijnzen van niet-communautaire accijnsgoederen 

De lidstaten zijn ook bevoegd gebleven om nationale accijnzen te heffen van andere 
goederen dan de communautaire accijnsgoederen. De voorwaarde waaronder dat mag 
gebeuren is, dat de heffing in het intracommunautaire handelsverkeer geen aanleiding 
geeft tot formaliteiten die verband houden met het overschrijden van een grens498. 
Deze voorwaarde heeft het karakter van een verbod: ‘De Lid-Staten blijven bevoegd 
belastingen op andere (...) producten in te stellen of te handhaven, mits deze belastin-
gen in het handelsverkeer tussen de Lid-Staten geen aanleiding geven tot formali-
teiten die verband houden met het overschrijden van een grens’499. De slotzinsnede 
vanaf ‘mits’, de voorwaarde, luidt in de Duitse taalversie: ‘sofern diese Steuern im 
Handelsverkehr zwischen Mitgliedstaaten keine mit dem Grenzübertritt verbundende 
Formalitäten nach sich ziehen’, in de Engelse taalversie: ‘provided, however, that tho-
se taxes do not give rise to border-crossing formalities in trade between Member 
States’, en in de Franse taalversie: ‘condition, toutefois, que ces impositions ne don-
nent pas lieu dans les échanges entre États membres – des formalités liées au passage 
d’une frontière’. 

De deelstaat Wenen heft een accijns van consumptie-ijs, inclusief de daarin ver-
werkte of daarbij verstrekte vruchten, en van dranken, telkens met inbegrip van de 

 
496.  Artikel 20 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
497. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, 

blz. I-1129, r.o. 24 en 27. HvJ EG maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien 
vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Wa-
renhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 47. 

498. Overweging 5 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 3 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
499. Artikel 3 lid 3 eerste volzin Accijnsrichtlijn. 
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meeverkochte verpakkingen en toebehoren, naar het tarief van 10% van de verkoop-
prijs van consumptie-ijs en van alcoholhoudende dranken en van 5% van alcoholvrije 
dranken. In zijn EKW-arrest (2000) heeft het HvJ EG beslist, dat deze accijns geen 
algemene verbruiksbelasting is en dus niet strijdig met artikel 401 BTW-richtlijn. 
Verder maakt het HvJ EG een onderscheid tussen de accijns van alcoholvrije dranken 
en van consumptie-ijs enerzijds en die over alcoholhoudende dranken anderzijds. De 
Accijnsrichtlijn maakt immers het onderscheid tussen nationale accijnzen op commu-
nautaire accijnsgoederen, hetgeen het geval is met alcoholhoudende dranken (artikel 
3, tweede lid, Accijnsrichtlijn) en nationale accijnzen op niet-communautaire accijns-
goederen, hetgeen het geval is met de alcoholvrije dranken en het consumptie-ijs 
(artikel 3, derde lid, Accijnsrichtlijn). Artikel 3, tweede lid, Accijnsrichtlijn stelt vervol-
gens het vereiste van de dubbelratio en artikel 3, derde lid, Accijnsrichtlijn de voor-
waarde dat de nationale accijns geen aanleiding mag geven tot formaliteiten die ver-
band houden met het overschrijden van een grens. Omdat de Weense accijnzen van 
alcoholvrije dranken en van consumptie-ijs geen aanleiding geven tot formaliteiten 
die verband houden met het overschrijden van een grens, zijn zij accijnsrichtlijncon-
form. Met betrekking tot de dubbelratio stelde de Oostenrijkse regering dat de Ween-
se accijns van alcoholhoudende dranken ertoe diende de fiscale autonomie van de 
gemeenten te versterken, compensatie van substantiële uitgaven ten behoeve van 
toeristische voorzieningen en bescherming van de volksgezondheid. De Weense ac-
cijns van alcoholhoudende dranken voldeed niet aan de dubbelratio. Zoals het HvJ EG 
al enkele maanden eerder in het FRANSE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGE-arrest (2000) had 
beslist, is het bevorderen van fiscale autonomie geen specifiek doel500, maar een louter 
begrotingstechnisch doel, van een verband met het toerisme is niets gebleken, omdat 
de accijnzen ook op niet-toeristische plaatsen werden geheven, en in de vrijstelling 
van rechtstreekse afleveringen van wijn van de nationale accijns kan geen ontmoedi-
ging van het verbruik van alcoholhoudende dranken worden gezien. Zoals gezegd, is 
het voldoende, dat nationale accijnzen in overeenstemming zijn met de hef-
fingstechnieken van het communautaire accijnsregime, maar ook daaraan voldeed de 
Weense accijns van alcoholhoudende dranken niet501. Er werd mee afgeweken van de 
wijze van berekening, omdat de verschuldigde accijns werd berekend en vastgesteld 
op basis van de waarde van het product en niet op basis van het gewicht, de hoeveel-
heid of het alcoholgehalte. Bovendien werden de voorschriften betreffende de ver-
schuldigdheid niet in acht genomen, omdat de Weense accijns van alcoholhoudende 
dranken slechts verschuldigd worden in het stadium van de verkoop aan de con-
sument en niet bij de uitslag tot verbruik. De Weense accijns van alcoholhoudende 
dranken was dus niet accijnsrichtlijnconform. 

 
500. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien (EKW) vs. Abgabenbe-

rufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsge-
sellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 29 en 33. 

501. HvJ EG 24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-
1129, r.o. 19, 24 en 27. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien 
(EKW) vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ike-
ra Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, 
r.o. 47. 
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De Accijnsrichtlijn bevat geen verbod op nationale accijnsheffing van grondstoffen. 
Daarom is het de lidstaten, mede gegeven de aanbeveling van de Raad betreffende de 
tariefstructuren voor elektrische energie502, op basis van het ALTAIR CHIMICA-arrest 
(2003) van het HvJ EG toegestaan te voorzien in de heffing van toeslagen op de prijs 
van elektriciteit, gebruikt in een elektrochemisch procedé503.  

4.5.11.7 Accijnzen van diensten 

Onder deze zelfde verbodsvoorwaarden hebben de lidstaten volgens de Accijnsricht-
lijn ook de mogelijkheid om op dienstverrichtingen, met inbegrip van dienstverrich-
tingen in verband met communautaire accijnsgoederen, belastingen te heffen die niet 
het karakter van BTW bezitten504. Als diensten worden beschouwd de dienstverrich-
tingen, economische activiteiten505, welke gewoonlijk tegen vergoeding506 geschie-
den507, voor zover de bepalingen, betreffende het vrij verkeer van goederen, kapitaal 
en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn. Het wezenlijke 
kenmerk van de vergoeding bestaat hierin, dat deze de economische tegenprestatie 
voor de verleende dienst vormt508. Zo kan de gemeente Overijse op basis van het 

 
502. Aanbeveling 81/924/EEG van de Raad van 27 oktober 1981 betreffende de tariefstructuren voor 

elektrische energie in de Gemeenschap, PB L 337, blz. 12. 
503. HvJ EG 11 september 2003, nr. C-207/01, Altair Chimica SpA vs. ENEL Distribuzione SpA, Jur. 2003, 

blz. I-8875, r.o. 40 en 44. 
504. Artikel 3 lid 3 tweede volzin Accijnsrichtlijn. HvJ EG 10 maart 2005, nr. C-491/03, Ottmar Hermann 

(als curator in het faillissement van Volkswirt Weinschänken GmbH) vs. Stadt Frankfurt am Main 
(gemeentelijke belasting op verstrekking van alcoholhoudende dranken voor onmiddellijk verbruik 
ter plaatse), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 17. 

505.  HvJ EG 12 december 1974, nr. 36/74, B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch vs. Association Union Cycliste 
Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie en Fédération Espanola Ciclismo, Jur. 1974, 
blz. 1405. HvJ EG 14 juli 1976, nr. 13/76, G. Dona vs. M. Mantero, Jur. 1976, blz. 1333. HvJ EG 
24 oktober 1978, nr. 15/78, Société Générale alsacienne de Banque SA vs. Walter Köstler, Jur. 1978, 
blz. 1971. HvJ EG 5 oktober 1988, nr. 196/87, Udo Steymann vs. Staatssecretaris van Justitie, 
Jur. 1988, blz. 06159. HvJ EG 24 maart 1994, nr. C-275/92, Her Majesty's Customs and Excise 
vs. Gerhart Schindler en Jörg Schindler, Jur. 1994, blz. I-01039. 

506.  HvJ EG 24 maart 1994, nr. C-275/92, Her Majesty's Customs and Excise vs. Gerhart Schindler en Jörg 
Schindler, Jur. 1994, blz. I-01039. Zie ook: HvJ EG 11 april 2000, nrs. C-51/96 en C-191/97, Christelle 
Deliège vs. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Uni-
on européenne de judo (C-51/96) en François Pacquée (C-191/97), Jur. 2000, blz. I-02549. HvJ EG 
12 juli 2001, nr. C-157/99, B.S.M. Smits, echtgenote van Geraets, vs. Stichting Ziekenfonds VGZ en 
H.T.M. Peerbooms vs. Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen, Jur. 2001, blz. I-05473. HvJ EG 13 mei 
2003, nr. C-385/99, V.G. Müller-Fauré vs. Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen 
UA en E.E.M. van Riet vs. Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen, Jur. 2003, 
blz. I-04509. HvJ EG 22 mei 2003, nr. C-355/00, Freskot AE vs. Elliniko Dimosio, Jur. 2003, 
blz. I-05263. 

507.  De vergoeding mag van een derde afkomstig zijn. HvJ EG 26 april 1988, nr. 352/85, Bond van Adver-
teerders e.a. vs. Staat der Nederlanden, Jur. 1988, blz. 02085. 

508.  HvJ EG 27 september 1988, nr. 263/86, België vs. René Humbel en Marie-Thérèse Edel, Jur. 1988, 
blz. 05365, r.o. 17. HvJ EG 3 oktober 2002, nr. C-136/00, Rolf Dieter Danner vs. Finland, Jur. 2002, 
blz. I-08147, r.o. 26. 
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GIANT-arrest (1991) van het HvJ EG een accijns heffen ter zake van de diensten die 
samenhangen met openbare vertoningen of vermakelijkheden met als grondslag de 
entree-, huur- en vestiairegelden, de verkoop van programma’s en balboekjes, de 
opbrengst van alle consumpties en de bijdragen of vergoedingen welke die gelden of 
prijzen kunnen vervangen of aanvullen509. 

Indien en voor zover vastgesteld moet worden of sprake is van een levering van een 
goed dan wel van de verrichting van een dienst, kunnen ter bepaling van het door-
slaggevend aandeel van de dienstverrichting in een complexe transactie die tevens de 
levering van een goed omvat, alleen de andere diensten dan die welke voor de ver-
handeling van een goed noodzakelijk zijn in aanmerking worden genomen. De dienst-
verlening die gewoonlijk met de verhandeling van een goed samenhangt, zoals het 
uitstallen van de producten op schappen of het afgeven van een factuur, et cetera, is 
volgens het HvJ EG in het FAABORG-GELTING-arrest (1996) onvoldoende om een dienst-
verrichting te kunnen aannemen510. Bij bepaalde transacties, zoals de levering van 
dranken aan bezoekers in het kader van het restaurantbedrijf stijgt de dienstverlening 
zodanig overheersend uit boven de handelingen die normaliter noodzakelijkerwijs 
verband houden met de verhandeling van dranken, dat geen sprake meer is van leve-
ringen van goederen, maar van dienstverrichtingen, in casu van dienstverrichtingen in 
verband met accijnsgoederen511. De verstrekking van toebereide spijzen en dranken 
voor onmiddellijke consumptie ter plaatse is de uitkomst van een serie diensten, die 
aanvangt bij de toebereiding van de spijzen en dranken en eindigt bij de feitelijke 
opdiening, en waarbij de klant een infrastructuur ter beschikking wordt gesteld, be-
staande uit een restauratiezaal met meubels en bijbehorende ruimten (garderobes, 
toiletten, etc.), het verstrekken van advies en uitleg aan de klant over de geserveerde 
drank, het serveren ervan in een geschikte recipiënt, het verstrekken van tafelservies 
en ten slotte het afruimen van de tafels en de schoonmaak na consumptie. De restau-
rantverrichting wordt derhalve gekenmerkt door een reeks van elementen en hande-
lingen, waarvan de levering van dranken niet meer dan een onderdeel is en waarin het 
dienstenaspect ruimschoots de overhand heeft. Zij moet, aldus het HvJ EG in het 
OTTMAR HERMANN-arrest (2005), bijgevolg als dienst in verband met accijnsgoederen in 
de zin van artikel 3, derde lid, van de Accijnsrichtlijn worden beschouwd. Een accijns 
van dergelijke diensten is geen omzetbelasting als bedoeld in artikel 401 BTW-richt-
lijn, omdat hij alleen van toepassing is op een welbepaalde categorie goederen, te 
weten dranken512. Aldus heft de stad Frankfurt am Main accijnsrichtlijnconform een 

 
509. HvJ EG 19 maart 1991, nr. 109/90, Giant NV vs. Gemeente Overijse, Jur. 1991, blz. I-1385. 
510.  HvJ EG 2 mei 1996, nr. C-231/94, Faaborg-Gelting Linien A/S vs. Finanzamt Flensburg (restaurant-

verrichtingen aan boord van veerboten – plaats van belastbare handelingen), Jur. 1996, blz. I-02395, 
r.o. 12. 

511.  Als bedoeld in artikel 3 lid 3 tweede volzin Accijnsrichtlijn. 
512.  HvJ EG 10 maart 2005, nr. C-491/03, Ottmar Hermann (als curator in het faillissement van Volks-

wirt Weinschänken GmbH) vs. Stadt Frankfurt am Main (gemeentelijke accijns van de verstrekking 
van alcoholhoudende dranken voor onmiddellijk verbruik ter plaatse), www.curia.europa.eu/ju-
risp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 22-29. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi 
vs. Directeur Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging ge-
bruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 15-16. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangeli-
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accijns van diensten met betrekking tot alcoholhoudende dranken. In Nederland is 
zo’n accijns niet mogelijk; deze valt vanaf de afschaffing in alle toentertijd 1174 ge-
meenten van de gemeentelijke accijnzen door minister BETZ (1865)513 en de afschaffing 
van de gemeentelijke sterkedrankaccijns (1984)514 buiten het gemeentelijk belasting-
gebied. 

Voor accijnzen van diensten geldt niet het specifiek-doelvereiste, de dubbelratio515. 
Een gemeentelijke accijns van schotelantennes is volgens het HvJ EG in het DE 

COSTER-arrest (2001) onverenigbaar met het dienstenregime van het EG-verdrag wan-
neer deze accijns in andere lidstaten gevestigde aanbieders van radio- en televisiepro-
gramma’s in hun activiteiten meer belemmert dan het nationale omroepbedrijf en de 
kabelexploitatie, terwijl andere middelen dan de accijns voorhanden zijn die de vrij-
heid van dienstverrichting minder beperken, zoals de vaststelling van voorschriften 
betreffende de grootte van de antennes, de plaats of de wijze van opstelling ervan of 
het gebruik van collectieve antennes516. 

Italië heft een accijns van het laden en lossen van goederen, over zee of door de 
lucht binnengevoerd in Italiaanse havens. Tweederde van de accijnsopbrengst wordt 
toebedeeld aan AZIENDE, de gezamenlijke havenbedrijven ten behoeve van de openba-
re taakvervulling in de havens, en éénderde aan de Italiaanse overheid. De havenac-
cijns wordt niet verminderd wanneer een scheepvaartmaatschappij geen gebruik 
maakt van havendiensten. Volgens het HvJ EG in het ENIRISORCE-arrest (2003) is de 
accijns niet in strijd met het fiscaal discriminatieverbod, omdat hij wordt geheven ten 
laste van alle scheepvaartbewegingen ongeacht herkomst517. 

 
scher Krankenhausverein Wien (EKW) vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. 
HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesre-
gierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 22-23. HvJ EG nr. C-308/01, Gil Insurance Ltd, UK Consumer Elec-
tronics Ltd, Consumer Electronics Insurance Co. Ltd, Direct Vision Rentals Ltd, Homecare Insurance 
Ltd, Pinnacle Insurance plc vs. Commissioners of Customs & Excise (verhoogd tarief op bepaalde 
verzekeringsovereenkomsten – staatssteun), Jur. 2004, blz. I-4777, r.o. 33-35. 

513.  Handelingen II 1864-1865, blz. 1087. Handelingen I 1864-1865, blz. 332. Wet van 7 juli 1865, Stb. 
79. Wet van 7 juli 1865, Stb. 80. 

514.  Afschaffing van artikel 24 van de Drank- en horecawet. Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, hoofd-
stuk XIII, nr. 144, blz. 1-2. Kamerstukken II 1983-1984, 18 136, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1983-
1984, 18 136 A-B. Belastingplan 1984. 

515.  HvJ EG 10 maart 2005, nr. C-491/03, Ottmar Hermann (als curator in het faillissement van Volks-
wirt Weinschänken GmbH) vs. Stadt Frankfurt am Main (gemeentelijke belasting op verstrekking 
van alcoholhoudende dranken voor onmiddellijk verbruik ter plaatse), www.curia.europa.eu/ju-
risp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 31-34. 

516.  HvJ EG 29 november 2001, nr. C-17/00, F. De Coster vs. College van burgemeester en schepenen van 
de gemeente Watermaal-Bosvoorde (belemmering van ontvangst van satelliettelevisie-uit-
zendingen), Jur. 2001, blz. I-9445, r.o. 35-38. 

517.  HvJ EG 27 november 2003, nrs. C-34/01 t/m C-38/01, Enirisorce SpA vs. Ministero delle Finanze 
(Italiaanse havengelden), Jur. 2003, blz. I-14243, r.o. 44. 
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4.5.11.8 Terugbetaling niet-verdragsconform geheven belasting 

Deze niet-conformiteit met het gemeenschapsrecht heeft met het arrest-WEBER’S WINE 

WORLD (2003) van het HvJ EG nog een staart gekregen518. Bevreesd dat aanzienlijke 
sommen zouden moeten worden terugbetaald, hebben alle Oostenrijkse deelstaten al 
naar aanleiding van de conclusie van A-G SAGGIO hun fiscale wetgeving zo gewijzigd, 
dat een ten onrechte geheven belasting niet meer kon worden terugbetaald of gecom-
penseerd indien deze op derden is afgewenteld. WEBER’S WINE WORLD c.s. exploiteren 
een wijnhandel en restaurants. In die hoedanigheid zijn zij in de heffing van de Ween-
se accijns van alcoholhoudende dranken betrokken. De Oostenrijkse fiscale autoriteit 
heeft de verzoeken van WEBER’S WINE WORLD C.S. om terugbetaling van de accijnzen 
afgewezen omdat na onderzoek was gebleken dat deze definitief op de consument 
waren afgewenteld. Een lidstaat mag volgens het EDIS-arrest (1998)519 echter geen 
voorwaarden vaststellen voor de teruggaaf van belasting die door het HvJ EG in strijd 
of onverenigbaar met het gemeenschapsrecht is verklaard, welke voorwaarden speci-
fiek op die getoetste belastingregeling betrekking hebben en die ongunstiger zijn dan 
die welke anders op de teruggaaf van de betrokken belasting zouden zijn toegepast520. 
Zo’n reparatieregeling is in strijd met het gemeenschapsrecht, met name met het 
samenwerkingsbeginsel, ofwel het beginsel van de gemeenschapstrouw521, voor zover 
die regeling specifiek op de belastingregeling in kwestie betrekking heeft. Dit moet 
door de nationale rechter worden onderzocht. 

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG heeft de burger recht op terugbetaling van 
belastingen die in een lidstaat in strijd met de gemeenschapsbepalingen zijn geheven. 
Hierop bestaat volgens de COMATEB-arresten (1997) slechts één uitzondering, namelijk 
wanneer door de nationale rechter is vastgesteld dat de heffing geheel ten laste van 
een ander dan de belastingplichtige is gekomen en teruggaaf een ongerechtvaardigde 
verrijking van laatstgenoemde zou opleveren522. Wanneer echter slechts een gedeelte 
van de last is afgewenteld, behoort de fiscale autoriteit het niet-afgewentelde bedrag 
terug te betalen523. Omdat deze uitzondering een beperking is van een aan de commu-
nautaire rechtsorde ontleend subjectief recht, moet deze strikt worden uitgelegd, 
waarbij met name rekening moet worden gehouden met het feit dat de afwenteling 
van een belasting op de consument niet noodzakelijkerwijze de economische gevol-

 
518.  HvJ EG 2 oktober 2003, nr. C-147/01, Weber's Wine World Handels-GmbH, Ernestine Rathgeber, 

Karl Schlosser, Beta-Leasing GmbH vs. Abgabenberufungskommission Wien (Commissie van beroep 
in belastingzaken), Jur. 2003, blz. I-11365, FED 2004/78. 

519.  HvJ EG 15 september 1998, nr. C-231/96, Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis) vs. Ministero 
delle Finanze, Jur. 1998, blz. I-04951, r.o. 24. 

520.  HvJ EG 29 juni 1988, nr. 240/87, Christian Deville vs. Administration des Impôts, Jur. 1988, 
blz. 3513, r.o. 13. HvJ EG 9 februari 1999, nr. C-343/96, Dilexport Srl vs. Amministrazione delle Fi-
nanze dello Stato, Jur. 1999, blz. I-597, r.o. 38-39. HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-62/00, Marks & Spencer 
plc vs. Commissioners of Customs & Excise, Jur. 2002, blz. I-6325, r.o. 36. 

521.  Artikel 10 EG. 
522.  HvJ EG 14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m C-218/95, Société Comateb c.s. (terugvordering van het 

onverschuldigd betaalde – verplichting tot afwenteling van belasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 27. 
523.  Idem r.o. 28. 
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gen van de heffing voor de belastingplichtige neutraliseert524. In het BIANCO EN GIRARD-
arrest (1988)525 had het HvJ EG al beslist, dat zelfs als indirecte belastingen in de natio-
nale wetgeving zijn ontworpen om te worden afgewenteld op de eindgebruiker, en die 
indirecte belastingen in de handel gewoonlijk geheel of gedeeltelijk worden afgewen-
teld, toch niet in algemene termen kan worden gesteld, dat de belasting in alle geval-
len inderdaad wordt afgewenteld. De gehele of gedeeltelijke daadwerkelijke afwente-
ling is namelijk afhankelijk van verschillende factoren die bij iedere handelstransactie 
een rol spelen en die deze onderscheiden van andere gevallen in een andere context. 
Daarom is de vraag, of een indirecte belasting in een concreet geval al dan niet is af-
gewenteld, een feitelijke vraag die behoort tot de competentie van de nationale rech-
ter, die de aangebrachte bewijzen vrij mag beoordelen. Er bestaat geen vermoeden dat 
de lasten zijn afgewenteld, zodat de bewijslast bij de fiscale autoriteit ligt. Naargelang 
het karakter van de markt is het meer of minder waarschijnlijk dat afwenteling heeft 
plaatsgevonden. De talrijke factoren die bepalend zijn voor marktstrategieën variëren 
van geval tot geval, zodat het nagenoeg onmogelijk is om de feitelijke invloed van 
iedere factor op de afwenteling te bepalen. Zelfs als vaststaat dat de last van de ten 
onrechte geheven belasting geheel of gedeeltelijk op derden is afgewenteld, brengt 
terugbetaling ervan aan de belastingplichtige niet noodzakelijkerwijs mee dat deze 
ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Ook ingeval de belasting volledig in de berekende 
prijs is verdisconteerd, zou de belastingplichtige een financieel nadeel geleden kunnen 
hebben als gevolg van een dalende verkopen526. Om een eventuele ongerechtvaardigde 
verrijking vast te stelen is volgens het HvJ EG in het arrest-WEBER’S WINE WORLD (2003) 
een economische analyse nodig die rekening houdt met alle relevante omstandighe-
den. Bijgevolg verzet het gemeenschapsrecht er zich tegen, dat een lidstaat op voor-
hand weigert een in strijd met het gemeenschapsrecht geheven belasting aan een 
belastingplichtige terug te betalen om de enkele reden dat deze in de door hem in 
rekening gebrachte consumentenprijs is verdisconteerd en daarom op derden is afge-
wenteld, zodat terugbetaling van de belasting per definitie tot een ongerechtvaardigde 
verrijking van deze belastingplichtige zou leiden527. 

 
524.  HvJ EG 2 oktober 2003, nr. C-147/01, Weber's Wine World Handels-GmbH, Ernestine Rathgeber, 

Karl Schlosser, Beta-Leasing GmbH vs. Abgabenberufungskommission Wien (Commissie van beroep 
in belastingzaken), Jur. 2003, blz. I-11365, FED 2004/78, r.o. 95 

525.  HvJ EG 25 februari 1988, nrs. 331/85, 376/85 en 378/85, S.A. Les Fils de Jules Bianco en S.A. J. Girard 
Fils vs. Directeur Général des douanes et droits indirects (terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde – bewijs dat belastingen niet in de prijs van producten zijn afgewenteld), Jur. 1988, 
blz. 1099, r.o. 17. 

526. HvJ EG 14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m C-218/95, Société Comateb c.s. (terugvordering van het 
onverschuldigd betaalde – verplichting tot afwenteling van belasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 29. 
HvJ EG 21 september 2000, nrs. C-441/98 en C-442/98, Kapniki Michaïlidis AE vs. Idryma Koinoni-
kon Asfaliseon (IKA), Jur. 2000, blz. I-07145, r.o. 34-35. 

527.  HvJ EG 2 oktober 2003, nr. C-147/01, Weber's Wine World Handels-GmbH, Ernestine Rathgeber, 
Karl Schlosser, Beta-Leasing GmbH vs. Abgabenberufungskommission Wien (Commissie van beroep 
in belastingzaken), Jur. 2003, blz. I-11365, FED 2004/78, r.o. 93-101. 
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In de nasleep van het RODERS-arrest (1995)528, waarin het HvJ EG heeft bepaald, dat 
rode tafelwijnen en bepaalde rode kwaliteitswijnen van druiven gelijksoortig zijn aan 
vruchtenwijnen, waardoor tot 1 april 1992 van die druivenwijnen in strijd met het 
fiscaal discriminatieverbod wijnaccijns is geheven529, en op basis van ruim 90.000 
bezwaarschriften en verzoeken om teruggaaf aan vele wijnhandelaren, waaronder 
Ahold c.s., de door hen voldane wijnaccijns door de Nederlandse fiscale autoriteit is 
terugbetaald, heeft de nationale rechter, Hof ‘s-Gravenhage (2004), in de kwes-
tie-AHOLD C.S., waarin de belanghebbenden een rentevergoeding eisten, na grondig 
feitenonderzoek, waaronder ook economisch onderzoek, vastgesteld, dat AHOLD C.S. de 
wijnaccijns vrijwel dadelijk geheel op haar afnemers en de consument hebben afge-
wenteld en zij geen marktaandeel-, omzet- of margeverlies hebben geleden. Eerder 
stelde STEVENS (1996) al vast, dat de rodewijnaccijns al geheel en al op de rode-
wijnconsument was afgewenteld: ‘omdat de wetgever zich onvoldoende bewust is 
geweest van de ‘accijnsrechtelijke gelijksoortige situatie’ van accijnsvrije vruchten-
wijnaanbieders, kon een gekrenkte gelijkheid worden opgevoerd. Gelet op de markt-
verhoudingen was het beroep van de rode wijnreuzen op het geschonden gelijkheids-
beginsel vanwege het onbelaste en dus ‘marktverstorende’ aanbod door de vruchten-
wijndwergen nauwelijks geloofwaardig. Dit geldt temeer omdat in feite de wijncon-
sument de accijns heeft betaald. Honorering van het gelijkheidsbeginsel levert de 
klagers een ongerechtvaardigd voordeel op’530. Ook zijn kamervragen gesteld over de 
omstandigheid dat de accijns uiteindelijk voor rekening van de consument is geko-
men: ‘Ziet u mogelijkheden om, indien aan terugbetalen van te veel geheven wijnac-
cijns niet valt te ontkomen, deze ‘meevaller’ ten goede te laten komen aan de 
uiteindelijke betaler van de accijns, de consument?’ Het antwoord van de bewinds-
man luidt: ‘Zoals ik in mijn antwoord op de tweede vraag reeds aangaf, heeft de 
Tariefcommissie in de daarvoor in aanmerking komende procedures vastgesteld, dat 
voor belanghebbenden geen verschuldigdheid ten aanzien van de accijnzen is 
ontstaan. De wettelijke bepalingen voorzien niet in een mogelijkheid om de teruggaaf 
aan de rechthebbenden op enige wijze aan een dergelijke voorwaarde te binden’531. 

Op basis van de COMATEB-regel had de fiscale autoriteit dus niet eens terugbetalin-
gen aan Ahold c.s. behoeven te verrichten. Het Hof noemt de COMATEB-regel niet expli-

 
528. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 

vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, r.o. 27. HvJ EG 15 juli 1982, nr. 
216/81, Ditta Cogis (Compagnia Generale Interscambi SpA) vs. Amministrazione delle Finanze dello 
Stato (fiscale behandeling van whisky), r.o. 7. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken 
(belastingregeling voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 12. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 
243/84, John Walker and Sons Ltd vs. Ministeriet for Skatter og Afgifter (belastingregeling voor al-
cohol – vruchtenwijn van het type likeurwijn). HvJ EG 27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk 
(belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 347. 

529. Op basis van de tot 1 april 1992 bestaande Benelux-vrijstelling van accijns voor vruchtenwijn. Ka-
merstukken II, 1991-1992, 21 368, nr. 19 en nr. 20 (brieven van de staatssecretaris van 20 februari 
1992 en 16 april 1992). Brief van de staatssecretaris van 5 december 1996, kenmerk VB 96/3090, 
onderdeel 8, V-N 1997/143, punt 6. 

530.  L.G.M. Stevens, Platvloers gelijkheidsbeginsel (column), WFR 1996/1573. 
531.  Handelingen II 1996–1997, Aanhangsel van de Handelingen 195, blz. 402. 
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ciet, maar overweegt wel, dat, nu AHOLD C.S. door die terugbetalingen een meer dan 
voldoende vergoeding of compensatie voor een eventueel nog door hen geleden ge-
ringe schade had ontvangen, het onaanvaardbaar is de fiscale autoriteit dan bovendien 
nog te verplichten tot renteschadevergoeding532. De Hoge Raad oordeelt anders en laat 
de mogelijkheid van een renteschadevergoeding open met de overweging dat de af-
wenteling van de wijnaccijns op de wijnconsument waardoor ‘al een bedrag van ruim 
ƒ 124 miljoen in het vermogen van AHOLD C.S. is teruggekeerd (...), anders dan het hof 
heeft geoordeeld, een omstandigheid [is] die de Staat in zijn hoedanigheid van schul-
denaar van Ahold c.s. ter zake van eenzelfde bedrag aan ten onrechte geheven accijns 
niet aangaat’533. Deze beslissing, die de deur naar vergoeding van renteschade weer 
openzet, is – wat er ook zij van het nationale civiele recht inzake vertraging in de 
voldoening van een geldsom en matiging van schadevergoeding in de vorm van wette-
lijke rente – niet in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, omdat de afwente-
ling van de accijns de fiscale autoriteit volgens de COMATEB-regel juist wél aangaat, 
zeker nu Hof ‘s-Gravenhage heeft vastgesteld dat de accijns volledig op de consument 
is afgewenteld en dientengevolge de Staat nimmer schuldenaar van AHOLD C.S. is ge-
weest en AHOLD C.S. geen schuldeisers, en dus ook geen vertraging in de voldoening 
van de aan hen verschuldigde geldsom kan hebben plaatsgehad. Hoewel het verwij-
zingshof (Hof Amsterdam) niet om de aanwijzingen van de Hoge Raad heen kan, be-
hoort linksom of rechtsom de COMATEB-regel toch te zegevieren. 

4.5.11.9 Nationale beleidsruimte voor energiebelastingen 

De Richtlijn energiebelastingen verschaft de lidstaten de ruimte geheel afgestemd op 
de binnenlandse verhoudingen eigen keuzen te maken met betrekking tot accijnshef-
fing van energieproducten en elektriciteit534. Het staat iedere lidstaat vrij te bepalen 
met welke fiscale regelingen uitvoering aan de Richtlijn energiebelastingen wordt 
gegeven. Iedere lidstaat kan en mag verschillende soorten belastingen op energiepro-
ducten en elektriciteit toepassen en de totale druk van die verschillende soorten 
belastingen voor de toepassing van de Richtlijn energiebelastingen in aanmerking 
brengen535. Daarbij kunnen de lidstaten ervoor kiezen om binnen de totale 
belastingdruk de lasten ten bate van duurzame ontwikkeling te verhogen en die op 
arbeid en ondernemen te verlagen ter bevordering van de werkgelegenheid536. Ook 
voorziet de Richtlijn energiebelastingen erin om in bepaalde omstandigheden en met 
inachtneming van de communautaire minimumtarief en de voorschriften van de 
interne markt en de mededinging, op eenzelfde goed gedifferentieerde nationale 
belastingniveaus toe te passen537. 

 
532.  Hof 's-Gravenhage 27 februari 2003, nr. C00/499 (Ahold), FED 2003/311, r.o. 10-15. 
533.  HR 14 januari 2005, nr. C03/167HR JMH/RM (Ahold), LJN AR0220, r.o. 3.5.5. 
534.  Overweging 9 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
535.  Overweging 10 considerans en artikel 4 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
536.  Overweging 11 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
537.  Overweging 15 considerans Richtlijn energiebelastingen. Onder het begrip belastingniveau wordt 

verstaan: het totaal van alle geheven indirecte belastingen, de BTW uitgezonderd, rechtstreeks of 
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4.5.11.10 Vrijstellingen en verminderingen EB uit specifieke beleidsoverwegingen 

De Raad kan voor de uitvoering van de EB op voorstel van de EC met eenparigheid van 
stemmen besluiten een lidstaat uit specifieke beleidsoverwegingen te machtigen 
verdere vrijstellingen of verlagingen in te voeren. Een lidstaat die een dergelijke goed-
keuring wenst, stelt de EC daarvan in kennis en verstrekt haar alle relevante en beno-
digde gegevens. De EC onderzoekt het verzoek met inachtneming van, onder andere, 
de goede werking van de interne markt, de noodzaak eerlijke mededinging te verzeke-
ren en het communautair gezondheids-, milieu-, energie- en vervoersbeleid. Binnen 
drie maanden nadat de EC alle relevante en benodigde gegevens heeft ontvangen 
dient zij een voorstel in voor een beschikking waarbij de Raad de lidstaat in kwestie 
tot het nemen van een dergelijke maatregel machtigt of deelt zij de Raad de redenen 
mee waarom zij een dergelijke beschikking niet heeft voorgesteld. Een machtiging 
wordt voor ten hoogste zes jaar verleend, met de mogelijkheid tot verlenging volgens 
de vorengenoemde reguliere verzoek procedure. Op deze derogatieregeling rusten 
talrijke specifieke vrijstellingen in de lidstaten. Indien de EC van oordeel is dat de 
vrijstellingen of verminderingen niet langer aanvaardbaar zijn, met name uit het oog-
punt van eerlijke mededinging, verstoring van de werking van de interne markt, of het 
communautaire gezondheids-, milieu-, energie- en vervoersbeleid, dient zij bij de 
Raad passende voorstellen in. De Raad besluit daarover met eenparigheid van stem-
men538. 

4.5.11.11 Cumulatie met de BTW 

Een vrijwel gelijkluidende bepaling is artikel 401 van de BTW-richtlijn. Onverminderd 
andere communautaire bepalingen, met name de Accijnsrichtlijn, vormen de bepalin-
gen van de BTW-richtlijn geen beletsel voor de handhaving of invoering door een 
lidstaat van belastingen op verzekeringsovereenkomsten en op spelen en wedden-
schappen, alsmede van accijnzen, registratierechten en, meer in het algemeen, van alle 
belastingen, rechten en heffingen die niet het karakter van BTW bezitten, mits deze 
belastingen, rechten en andere heffingen in het handelsverkeer tussen de lidstaten 
geen aanleiding geven tot formaliteiten in verband met het overschrijden van een 
grens539. 

In het KERRUTT-arrest (1986) heeft het HvJ EG beslist, dat geen enkele bepaling van 
gemeenschapsrecht zich ertegen verzet, dat een lidstaat over een met BTW belaste 
prestatie eveneens overdrachts- of verkeersbelastingen of andere met de BTW concur-
rerende belastingen heft, waardoor voor dezelfde prestatie cumulatie optreedt met de 
BTW, op voorwaarde dat deze belastingen niet het karakter van een BTW hebben. Het 
gemeenschapsrecht staat het bestaan van met de BTW concurrerende belastingrege-

 
niet rechtstreeks berekend over de hoeveelheid energieproducten en elektriciteit op het tijdstip 
van uitslag tot verbruik. 

538.  Artikel 19 Richtlijn energiebelastingen. Voorheen: artikel 8 lid 4 Structuurrichtlijn minerale oliën. 
539. Artikel 401 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn). 
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lingen zelfs toe540. Voor dit alles geldt op basis van het ROUSSEAU WILMOT-arrest (1985) 
de voorwaarde dat deze nationale belastingen niet het karakter van BTW mogen heb-
ben om te voorkomen, dat er belastingen, rechten en heffingen worden ingevoerd die 
de werking van het gemeenschappelijk BTW-stelsel in gevaar brengen doordat zij het 
goederen- en dienstenverkeer op dezelfde wijze belasten als BTW541. Daarvan is in elk 
geval sprake als dergelijke fiscale maatregelen de wezenlijke kenmerken van de BTW 
bezitten. 

Belastingen, rechten en heffingen die de voornaamste kenmerken van de BTW be-
zitten moeten onder alle omstandigheden worden geacht het goederen- en diensten-
verkeer op dezelfde wijze te treffen als de BTW, zonder dat het nodig is dat zij in alle 
opzichten met de BTW overeenkomen542. Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG heeft 
artikel 401 van de BTW-richtlijn de strekking de lidstaten vrij te laten om bepaalde in-
directe belastingen, zoals accijnzen te handhaven of in te voeren op voorwaarde dat 
deze niet het karakter of de voornaamste kenmerken van de BTW bezitten, en heeft 
tot doel te voorkomen dat de werking van het gemeenschappelijke BTW-stelsel in 
gevaar wordt gebracht door fiscale maatregelen van een lidstaat die het goederen- en 
dienstenverkeer belasten en die handelstransacties op eenzelfde wijze treffen als de 
BTW543. Wat het karakter van BTW betreft, toetst het HvJ EG aan de navolgende crite-

 
540.  HvJ EG 8 juli 1986, nr. 73/85, Hans-Dieter und Ute Kerrutt, Markgröningen vs. Finanzamt Mönchen-

gladbach-Mitte, Jur. 1986, blz. 2219, r.o. 22-23. HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink 
en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, BNB 1989/289, r.o. 14. HvJ EG 19 maart 1991, nr. 
109/90, Giant NV vs. Gemeente Overijse, Jur. 1991, blz. I-1385, r.o. 9. HvJ EG 19 februari 1998, nr. 
C-318/96, SPAR Österreichische Warenhandels AG vs. Finanzlandesdirektion für Salzburg, Jur. 1998. 
blz. I-785, r.o. 21. 

541. HvJ EG 27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, in receivership vs. Caisse de Compen-
sation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce (Organic), Jur. 1985, 
blz. 3759, r.o. 16. HvJ EG 31 maart 1992, nr. C-200/90, Dansk Denkavit ApS en P. Poulsen Trading 
ApS, ondersteund door Monsanto-Searle A/S vs. Skatteministeriet Denemarken (arbeidsmarktbij-
drage), Jur. 1992, blz. I-2217, r.o. 11. Dit beginsel is ook geformuleerd in: HvJ EG 19 maart 1991, nr. 
109/90, Giant NV vs. Gemeente Overijse, Jur. 1991, blz. I-1385, HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 
94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, Jur. 1989, blz. 2671, ook kenbaar uit: BNB 1989/289, en 
HvJ EG 8 juli 1986, nr. 73/85, Hans-Dieter und Ute Kerrutt, Markgröningen vs. Finanzamt Mönchen-
gladbach-Mitte, Jur. 1986, blz. 2219. 

542. HvJ EG 31 maart 1992, nr. C-200/90, Dansk Denkavit ApS en P. Poulsen Trading ApS, ondersteund 
door Monsanto-Searle A/S vs. Skatteministeriet Denemarken (arbeidsmarktbijdrage), Jur. 1992, 
blz. I-2217, r.o. 11-14. 

543. HvJ EG 27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, in receivership vs. Caisse de Compen-
sation de l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce (Organic), Jur. 1985, 
blz. 3759, r.o. 16. HvJ EG 31 maart 1992, nr. C-200/90, Dansk Denkavit ApS en P. Poulsen Trading 
ApS, ondersteund door Monsanto-Searle A/S vs. Skatteministeriet Denemarken (arbeidsmarktbij-
drage), Jur. 1992, blz. I-2217, r.o. 14. HvJ EG 7 mei 1992, nr. C-347/90, Aldo Bozzi vs. Cassa di Previ-
denza ed Assistenza a Favore degli Avvocati ed Procuratori, Jur. 1992, blz. I-2947, r.o. 9. HvJ EG 
17 september 1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, Jur. 1997, 
blz. I-5053, r.o. 13. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien 
(EKW) vs. Abgabenberufungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ike-
ra Warenhandelsgesellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157. 
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ria544: de BTW is (1) algemeen van toepassing op transacties betreffende goederen en 
diensten, en (2) evenredig aan de prijs van die goederen en diensten, ongeacht het 
aantal verrichte transacties, wordt (3) geheven in elk stadium van het productie- en 
distributieproces, met inbegrip van de kleinhandelsfase, ongeacht het aantal transac-
ties dat eraan voorafging, en wordt, ten slotte, (4) geheven over de toegevoegde waar-
de van de goederen en diensten doordat de over een transactie verschuldigde BTW 
wordt berekend onder aftrek van de BTW welke bij de vorige transactie is betaald, 
zodat de BTW telkens slechts over de in een bepaalde fase toegevoegde waarde wordt 
geheven en uiteindelijk op de consument drukt. 

Strikte toepassing van het vierde criterium op nationale accijns zou overigens bete-
kenen, dat wanneer de in een eerder stadium betaalde belasting niet kan worden 
afgetrokken en de accijns een cumulatief effect krijgt, de uitleg van artikel 401 BTW-
richtlijn waarbij alleen aftrekbare belastingen verboden zijn, de weg opent naar reek-
sen in verschillende schakels van de bedrijfskolom nationaal geheven niet-aftrekbare 
accijnzen met cumulatieve effecten die zeer beginnen te lijken op het type omzetbe-
lastingen (cumulatieve cascadebelastingen) waaraan de gemeenschapswetgever met 
de Eerste, Tweede en Zesde BTW-richtlijn, sedert 1 januari 2007 gecompileerd in de 
BTW-richtlijn, nu juist een einde heeft willen maken. 

Artikel 401 BTW-richtlijn verzet zich niet tegen de handhaving of invoering van een 
belasting die niet een van de wezenlijke kenmerken van de BTW vertoont545. 
Belastingen, rechten en heffingen die de voornaamste kenmerken van de BTW 
bezitten, moeten worden geacht het goederen- en dienstenverkeer op dezelfde wijze 
te treffen als de BTW, zonder dat het nodig is dat zij in alle opzichten met de BTW 
overeenkomen546. De toetsingsnorm is dat de belastingregeling in kwestie het 
gemeenschappelijke BTW-stelsel niet in gevaar brengt en spoort met de bedoeling van 
het invoeren van de BTW om de in de lidstaten bestaande verschillen in belasting weg 
te werken, teneinde vervalsing van de mededinging en belemmering van het 
handelsverkeer te voorkomen. Zoals gezegd, is een verbruiksbelasting die niet tot doel 

 
544. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberufungs-

kommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft 
mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 46. Zie ook: HvJ EG 3 maart 
1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux 
de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 15. HvJ EG 
27 november 1985, nr. 295/84, Rousseau Wilmot SA, in receivership vs. Caisse de Compensation de 
l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie et du Commerce (Organic), Jur. 1985, blz. 3759. 
HvJ EG 7 mei 1992, nr. C-347/90, Aldo Bozzi vs. Cassa di Previdenza ed Assistenza a Favore degli Av-
vocati ed Procuratori, Jur. 1992, blz. I-2947. HvJ EG 17 september 1997, nr. C-130/96, Fazenda Pú-
blica vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, Jur. 1997, blz. I-5053. 

545. HvJ EG 17 september 1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, 
Jur. 1997, blz. I-5053, r.o. 19 en 20. 

546. HvJ EG 31 maart 1992, nr. 200/90, Dansk Denkavit ApS en P. Poulsen Trading ApS, ondersteund 
door Monsanto-Searle A/S vs. Skatteministeriet Denemarken (arbeidsmarktbijdrage), Jur. 1992, 
blz. I-2217, r.o. 11 en 14. HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink en Co BV en Abemij BV, 
Jur. 1989, blz. 2671, BNB 1989/289. Zie ook: HvJ EG 3 oktober 2006, nr. C-475/03, Banca popolare di 
Cremona Soc. coop. Arl. vs. Agenzia Entrate Ufficio Cremona (Italiaanse regionale belasting op pro-
ductieve activiteiten), Jur. 2006, blz. I-9373. 
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heeft alle economische handelingen te treffen, geen algemene verbruiksbelasting547, 
maar een bijzondere verbruiksbelasting. Al om deze reden heeft zo’n belasting niet het 
karakter van een BTW548. 

4.5.11.12 Formaliteiten in verband met het overschrijden van een grens 

De Accijnsrichtlijn houdt geen verbod in tot het heffen van andere belastingen dan de 
communautaire accijnzen, ook niet ten aanzien van goederen die afkomstig zijn uit 
andere lidstaten. Het stelt slechts de voorwaarde dat die andere belastingen niet mo-
gen leiden tot formaliteiten die verband houden met het overschrijden van een grens. 
Deze bewoordingen komen zowel in de Accijnsrichtlijn als in de BTW-richtlijn voor; 
de betekenis ervan is identiek549. 

Eerdere EC-voorstellen lieten de lidstaten veel minder ruimte voor de bevoegdheid 
tot het autonoom heffen van nationale accijnzen. Zo wordt in het Witboek van de EC 
over de voltooiing van de interne markt (1985) aanbevolen, dat bepaalde accijnzen die 
niet in alle lidstaten worden geheven en die distorsies in het handelsverkeer veroor-
zaken, dienen te verdwijnen en was in artikel 3, derde lid, van het voorstel voor een 
accijnsrichtlijn van 27 september 1990550, bepaald dat andere belastingen niet moch-
ten leiden tot belastingheffing bij binnenkomst op het nationale grondgebied of tot 
controles aan de binnengrenzen. Uiteindelijk overweegt de gemeenschapswetgever in 
de considerans van de Accijnsrichtlijn dat het handhaven of instellen van andere be-
lastingen geen aanleiding mag geven tot formaliteiten bij het overschrijden van de 
grens. 

De verbodsvoorwaarde geen formaliteiten in verband met het overschrijden van een 
grens keert zich tegen verplichtingen tot het vervullen van binnengrensformaliteiten. 
Het stellen van verplichtingen tot het vervullen van binnengrensformaliteiten is in 
strijd met het fiscaal discriminatieverbod551. Onder binnengrens moet worden ver-
staan de staatkundige grens tussen twee lidstaten of een staatkundige of bestuurlijke 
grens binnen een lidstaat, zoals een provincie- of gemeentegrens. 

 
547. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberufungs-

kommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft 
mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 24. HvJ EG 17 september 
1997, nr. C-130/96, Fazenda Pública vs. Solisnor-Estaleiros Navais SA, Jur. 1997, blz. I-5053, r.o. 19 
en 20. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-208/91, Raymond Beaulande vs. Directeur des services fis-
caux de Nantes, Jur. 1992, blz. I-6709, r.o.16. 

548. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberufungs-
kommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsgesellschaft 
mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 25. 

549. Artikel 3 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 401 BTW-richtlijn. HR 28 maart 2001, nr. 35.357, BNB 
2001/241c, r.o. 3.2. slotzin. 

550. COM (90) 431 definitief, PB 1990, C 322. 
551. Artikel 90-91 EG. Zie bijvoorbeeld het met redenen omkleed advies van de EC aan België van 

15 december 1997, kenbaar uit de conclusie van A-G Van den Berge voor HR 28 maart 2001, nr. 
35.357, BNB 2001/241c. 
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Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Accijnsrichtlijn en die van de BTW-
richtlijn blijkt, dat de verbodsvoorwaarde geen formaliteiten in verband met het over-
schrijden van een grens moet worden verstaan in het licht van het streven naar de 
voltooiing van de interne markt en de afschaffing van de fiscale controles aan de bin-
nengrenzen552. In deze zin spreken ook TERRA-KAJUS zich uit553. Met de bewoordingen: 
‘formaliteiten bij het overschrijden van de grens’ in de considerans van de Accijns-
richtlijn en: ‘dat aldus met ingang van 1 januari 1993 de controles voor fiscale doel-
einden aan de binnengrenzen voor elke handeling tussen de Lid-Staten worden afge-
schaft’ in de BTW-richtlijn zijn bedoeld formaliteiten bij het overschrijden van een 
fysieke binnengrens op het grondgebied van de Gemeenschap, in het bijzonder 
controles aan een fysieke binnengrens op goederen die die fysieke binnengrens fysiek 
overschrijden. De begrippen invoer en uitvoer hebben immers met het instellen van 
de interne markt geen verandering ondergaan, anders dan dat van invoer en uitvoer 
sedert 1 januari 1993 slechts nog sprake is aan de buitengrens van de Gemeenschap. 
Bovendien gaat het om formaliteiten rechtstreeks in verband met het overschrijden 
van een fysieke binnengrens. Zo’n formaliteit is bijvoorbeeld de verplichting om aan-
gifte te doen van goederenzendingen uit andere lidstaten bij het eerste grenskan-
toor554. 

De staatssecretaris meent dat aan deze voorwaarden wordt voldaan als de belas-
tingheffing van de nationale, niet-communautaire accijnzen, zoals de BPM, de fris-
drankenaccijns en de accijnzen van pruimtabak en snuiftabak, geëffectueerd worden 
in het binnenland (1992): ‘Aangezien die heffingen steeds geëffectueerd worden in het 
binnenland (bij de gebruiker of leverancier) voldoen zij aan deze voorwaarde’555. Vol-
gens de Hoge Raad keren de voorbehouden van artikel 3, derde lid, Accijnsrichtlijn en 
artikel 401 BTW-richtlijn zich slechts tegen het moeten vervullen van fysiekegrensfor-
maliteiten. Tussen de verplichting om de ter zake van de uitslag wegens voorhanden 
hebben of de ter zake van afleveren of verbruik verschuldigde accijns op aangifte te 
voldoen enerzijds, en anderzijds het overschrijden van een binnengrens, bestaat geen 
relatie. Tot de voor de frisdrankenaccijns te verrichten administratieve verplichtingen 
behoren geen formaliteiten die noodzakelijkerwijs ter gelegenheid van de overschrij-
ding van een binnengrens moeten worden vervuld. Het maakt geen verschil of forma-
liteiten of verplichtingen ter zake van het ontstaan van de materiële belastingschuld 
onmiddellijk dan wel achteraf moeten kunnen worden vervuld. De met het woord 
‘mits’ ingeleide verbodsvoorwaarde van artikel 3, derde lid, Accijnsrichtlijn en artikel 
401 BTW-richtlijn hebben volgens de Hoge Raad geen betrekking op het ontstaan van 
een materiële belastingschuld556. Grensformaliteiten passen immers niet in een interne 
markt. Het is niet de bedoeling van de communautaire wetgever geweest om nationa-
le belastingheffing waarbij de materiële belastingschuld (mede) wordt gevormd door 
de binnenkomst op het nationale grondgebied onmogelijk te maken. 

 
552. Overweging 29 en 30 considerans Accijnsrichtlijn. 
553. Terra-Kajus (1992). 
554. Conclusie A-G Van den Berge voor HR 28 maart 2001, nr. 35.357, BNB 2001/241c. 
555. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, blz. 4-5. 
556. HR 28 maart 2001, nr. 35.357, BNB 2001/241c, r.o. 3.3. 
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De aankoop van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak, die belast zijn met 
nationale accijnzen, vanuit een andere lidstaat leidt, zodra deze in het binnenland 
voorhanden worden gehouden, tot het belastbare feit van uitslag557, tenzij de goederen 
worden ingeslagen een belastingentrepot voor alcoholvrije dranken, pruimtabak of 
snuiftabak. Bij het binnenbrengen van goederen moet aan bepaalde vereisten worden 
voldaan, waaronder de verplichting tot het overbrengen van de goederen naar een 
belastingentrepot teneinde de heffing te schorsen, of, wanneer de goederen buiten een 
belastingentrepot worden gehouden, de verplichting aangifte te doen en de verschul-
digde accijns op aangifte te voldoen. Dezelfde verplichtingen bestaan wanneer de 
goederen binnenlands worden geproduceerd. Voorts is het verplicht elke aankomst 
van goederen bij de inspecteur te melden en herkomstbescheiden op te maken en 
beschikbaar te hebben bij het vervoer of het voorhanden hebben hier te lande buiten 
een belastingentrepot. Verder moeten controles door de fiscale autoriteit op naleving 
van deze verplichtingen worden geduld en eraan medewerking worden verleend. 
Deze verplichtingen worden opgelegd nadat de goederen de Nederlandse grens 
landinwaarts hebben overschreden. Zij zijn niet ingegeven door het enkele feit van 
grensoverschrijding; er moet worden voldaan vanuit het uitgangspunt, dat gelijke 
belastingdruk moet rusten op nationaal vervaardigde goederen en soortgelijke goede-
ren die vanuit andere lidstaten het binnenland worden binnengebracht en aldaar gaan 
deelnemen aan het economische verkeer. Van een formaliteit bij het overschrijden van 
een binnengrens is dan geen sprake558.  

Het belastbaar feit van de uitslag is voor binnenlands vervaardigde alcoholvrije 
dranken en pruim- en snuiftabak en van uit andere lidstaten afkomstige alcoholvrije 
dranken en pruim- en snuiftabak gelijk. Aldus ontstaat voor beide categorieën alco-
holvrije dranken en pruim- en snuiftabak de belastingplicht op het moment van de 
uitslag559. Het is dan, aldus het HvJ EG, niet meer relevant, dat de een andere lidstaat 
binnengevoerde alcoholvrije dranken en pruim- en snuiftabak zou worden belast op 
het tijdstip van het binnenbrengen. In de economische realiteit gaat het om dezelfde 
handelsfase, nu beide soorten transacties ertoe strekken de alcoholvrije dranken en 
pruim- en snuiftabak tot binnenlands verbruik uit te slaan560. Ook de omstandigheid 
dat in het ene geval de producent, en in het andere geval van invoer door een niet-

 
557. In geval van frisdranken en pruimtabak en snuiftabak: artikel 4 lid 1 onderdeel a Wet AVD. 
558. Hof Amsterdam 22 april 1999, nr. 97/0284, kenbaar uit: HR 28 maart 2001, nr. 35.357, BNB 

2001/241c, r.o. 5.5. 
559. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 29. 

560. Vgl. HvJ EG 11 juni 1992, nrs. C-149/91 en C-150/91, Société Sanders Adour SNC Société Guyomar-
c'h Orthez Nutrition Animale SA vs. Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, 
Jur. 1992, blz. I-3899, r.o. 18. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari 
(regionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven 
naargelang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief 
voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 25. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels 
Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fis-
keri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 30. 
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producent (groothandelaar of detaillist) de accijns wordt verschuldigd, maakt niet dat 
de accijns op de uit een andere lidstaat ingevoerde goederen geheven wordt ter zake 
van binnengrensoverschrijding561. Deze omstandigheid is evenmin van betekenis voor 
de rechtmatigheid van een eventueel op te leggen naheffingsaanslag. De bevoegdheid 
tot naheffen is gekoppeld aan de vraag of de verschuldigde belasting al dan niet is 
betaald. De verplichting om aangifte te doen is in dit verband niet van belang562. 

Bij het vervoeren of verzenden van alcoholvrije dranken of pruimtabak of snuifta-
bak met bestemming een andere lidstaat, wordt het voorhanden hebben niet aange-
merkt als uitslag, zodat de overbrenging kan plaatsvinden zonder accijnsheffing of 
met teruggaaf van accijns. De ondernemer moet dan wel de bestemming en de onder-
nemersstatus van de geadresseerde steeds kunnen aantonen aan de hand van boeken 
en bescheiden, zoals facturen en vrachtbrieven.  

Bij naheffing van BPM ter zake van het gebruik van de openbare weg met een niet-
geregistreerde, rechtstreeks uit een andere lidstaat afkomstige personenauto, zijn 
volgens de Hoge Raad in zijn BPM-arresten (1997 en 2000) de ter zake van de ver-
schuldigde BPM te verrichten formaliteiten geen formaliteiten die in acht moeten 
worden genomen in verband met het overschrijden van een grens563. De BPM is im-
mers verschuldigd ter zake van de aanvang van het gebruik van de weg waar dan ook 
in Nederland en niet ter zake van het brengen van de personenauto binnen Nederland. 
Dit zijn, aldus de Hoge Raad, geen formaliteiten die rechtstreeks verband houden met 
het overschrijden van een binnengrens564. Iemand die een in het buitenland gekente-
kende personenauto op een vrachtauto, aan boord van een schip of per trein Neder-
land binnenbrengt behoeft geen BPM te voldoen, zolang met die auto maar geen ge-
bruik wordt gemaakt van de weg. Er kan dus niet worden gezegd dat BPM ter zake van 
het eerste gebruik van de Nederlandse weg geen enkel verband houdt met grensover-
schrijding, maar wel dat de heffing van de BPM daarmee geen rechtstreeks verband 
houdt, nu zij immers is gekoppeld aan het ongeregistreerde, althans niet in Nederland 
gekentekende, gebruik van de weg, ook als dat niet direct na grensoverschrijding 
gebeurt, zoals wanneer de auto bijvoorbeeld per oplegger of binnenschip Nederland 
wordt binnengebracht565. Niet de grensoverschrijding is beslissend, maar het gebruik 
van de Nederlandse weg door een Nederlands ingezetene. Rijdt een niet-Nederlands 
ingezeten bestuurder zijn niet-geregistreerde auto Nederland binnen, dan gebeurt er 
niets. Wordt evenwel een in Nederland geproduceerde nog ongekentekende nieuwe 
auto de Nederlandse openbare weg opgereden door een Nederlands ingezetene, dan is 

 
561. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 28-31. 

562. HR 22 februari 1984, BNB 1984/234. 
563. HR 3 september 1997, nr. 32.565, V-N 1997/4131, BNB 1997/334, r.o. 3.6. HR 19 januari 2000, nr. 

35.057, BNB 2000/119. 
564. HR 18 maart 1998, nr. 32.627, BNB 1998/134, FED 1998/345, r.o. 3.3. Zo ook: HR 10 maart 1999, nr. 

33.927, BNB 1999/308, FED 1999/479, r.o. 3.5. HR 19 januari 2000, nr. 35.057, BNB 2000/119, NTFR 
2000/168, r.o. 3.5. HR 13 september 2000, nr. 35.472, NTFR 2000/1411, V-N 2000/47.19, BNB 
2000/348, r.o. 3.4. 

565. Zie noot Wattel onder HR 10 maart 1999, nr. 33.927, BNB 1999/308. 
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BPM verschuldigd. De Nederlands ingezetene die buiten Nederland een personenauto 
koopt en daarmee Nederland binnenrijdt, moet vóórdat hij de van de Nederlandse 
openbare weg gebruikt maakt (dus vóórdat hij de Nederlandse staatsgrens over-
schrijdt) BPM hebben aangegeven én voldaan566. Het HvJ EG bevestigt dit in de arres-
ten LINDFORS en WEIGEL & WEIGEL (2004): het gebruik van een voertuig op het grondge-
bied of het gebruik met een voertuig van het wegennet van een lidstaat houdt niet 
noodzakelijkerwijs verband met de invoer van dat voertuig567. 

De verbodsvoorwaarde van artikel 3, derde lid, Accijnsrichtlijn en van artikel 401 
BTW-richtlijn ziet dus alleen op formaliteiten aan de binnengrens in rechtstreeks ver-
band met het overschrijden daarvan, en niet op formaliteiten die nadien eventueel 
nog moeten worden vervuld ten aanzien van van elders afkomstige goederen. Hieraan 
ligt dezelfde geachte ten grondslag als bij het vervallen van de fiscale grenzen bij de 
instelling van de interne markt: de formaliteiten en de bijbehorende grenscontroles 
die vóór 1993 binnen de Gemeenschap ter zake van de heffing van vooral de BTW bij 
in- en uitvoer tussen lidstaten moesten worden vervuld en verricht, zijn ná de instel-
ling van de interne markt per 1 januari 1993 afgeschaft en verlegd naar de administra-
ties van de ondernemers. Ondernemers moeten vanaf dat tijdstip bijvoorbeeld voor de 
heffing van de BTW met boeken en bescheiden aantonen dat de met nultarief intra-
communautair geleverde goederen metterdaad naar de andere lidstaat zijn overge-
bracht. Met betrekking tot de communautaire accijnzen was het overbrengen van 
accijnsgoederen van de ene lidstaat naar de andere vóór de instelling van de interne 
markt gebonden aan het gebruik van communautaire douanedocumenten. Na het 
instellen van de interne markt en het wegvallen van de binnengrenzen mocht het 
overbrengen van accijnsgoederen van de ene naar de andere lidstaat niet leiden tot 
controles die het intracommunautaire vrije verkeer kunnen belemmeren, maar moet 
in verband met het kunnen vaststellen van verschuldigdheid van accijns en de contro-
le op het daadwerkelijk overbrengen van de goederen, het vervoer van aan accijns 
onderworpen goederen bekend zijn bij de fiscale autoriteiten van de lidstaten. Voor 
het toezicht daarop is het stelsel van verplichte geleidedocumenten met een strak 
handhavingsregime geïntroduceerd. Het gebruik van het geleidedocument komt in 
grote lijnen overeen met het gebruik van de vervoersopdracht op grond van de ac-
cijnswetgeving van vóór 1993568. Het aanmelden van accijnsgoederenvervoer aan de 
fiscale autoriteiten, het inslaan van accijnsgoederen in een belastingentrepot, het ten 
behoeve van de BTW-heffing verrichten van een intracommunautaire levering, intra-

 
566. H.A. Kogels, Waar ligt de grens voor de BPM?, Tribuut, augustus 1998. De auteur verbaast zich over 

het feit dat de Hoge Raad over deze zaak geen prejudiciële vragen heeft gesteld aan het HvJ EG. 
567.  HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-365/02, Marie Lindfors vs. Finse motorrijtuigenbelastingautoriteit (onder-

worpenheid aan autovero (Finse motorrijtuigenbelasting, een eenmalige, op basis van de belastbare 
waarde berekende belasting, die vóór de registratie of ingebruikneming van een personenauto of 
voertuigen van andere categorieën moet worden voldaan; over de autovero wordt bovendien 
krachtens de arvonlisäverolaki BTW geheven) bij overbrenging van verblijfplaats naar Finland), PB 
C 323 van 21 december 2002, Jur. 2004, blz. I-7183, r.o. 25-26. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-387/01, 
Harald Weigel en Ingrid Weigel vs. Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, Jur. 2004, blz. I-04981, 
r.o. 47. 

568. Kamerstukken II 1991-1992, 22 697 nr. 3, blz. 12. 
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communautaire verwerving, of intracommunautaire goederenvervoersdienst waarbij 
de verschuldigdheid van de BTW wordt verlegd naar de afnemer van de dienst, vor-
men geen binnengrensoverschrijdingen in vorenbedoelde zin.  

De BPM is een belasting die niet uitsluitend wegens de invoer dan wel uitvoer ver-
schuldigd is, maar gelijkelijk geldt voor voertuigen die in het binnenland (moeten) 
worden geregistreerd. Daarmee is de BPM dus stelselmatig van toepassing op geregi-
streerde motorrijtuigen ongeacht hun oorsprong. Het toetreden met een voertuig tot 
het Nederlandse wegennet, dat wil zeggen: de beslissing om een personenauto, be-
stelauto of motorrijwiel te kopen en daarmee in Nederland te gaan rijden of de regi-
stratie van het voertuig, vormen geen overschrijding van een binnengrens en de for-
maliteiten die nodig zijn om het voertuig aan te melden vormen geen geldelijke last, 
zodat de BPM geen verboden heffing van gelijke werking als een douanerecht (HGW) 
of maatregel van gelijke werking als een douanerecht (MGW) is569. Het gebruik van een 
voertuig op het grondgebied of het gebruik met een voertuig van het wegennet van 
een lidstaat houdt ook volgens het HvJ EG (2004) niet noodzakelijkerwijs verband met 
de invoer van dat voertuig570. Een overbrengingsvergunning voor het in het verkeer 
brengen van voertuigen die in een andere lidstaat rechtmatig zijn geregistreerd en 
worden gebruikt en waarvoor aan de grensovergang moet worden gestopt om die te 
verkrijgen en te betalen, is wel een MGW571. De EC en A-G LÉGER (2005) zijn van opvat-
ting dat het begrip ‘grens’ meer moet worden verstaan in zijn juridische dan in zijn 
fysieke betekenis; een stelselmatige verplichting tot voorafgaande aanmelding van de 
komst van goederen waarmee een importeur is belast, is een grenscontrole572. 

Het beginsel van de douane-unie, waarop de Gemeenschap is gegrondvest573, ver-
eist dat het vrije verkeer van goederen over de hele linie wordt gewaarborgd, niet 
alleen met betrekking tot de handel tussen de lidstaten, maar op het gehele grondge-
bied van de douane-unie574. Bevreemding wekt dan ook de opvatting van A-G LÉGER 

 
569.  Overboom beschouwt de BPM als een verboden heffing van gelijke werking als een douanerecht. 

Zie: J.T.P. Overboom, Belasting van personenauto's en motorrijwielen, Een communautaire analyse, 
WFR 2005/1673. 

570.  HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-365/02, Marie Lindfors vs. Finse motorrijtuigenbelastingautoriteit (onder-
worpenheid aan autovero (Finse motorrijtuigenbelasting, een eenmalige, op basis van de belastbare 
waarde berekende belasting, die vóór de registratie of ingebruikneming van een personenauto of 
voertuigen van andere categorieën moet worden voldaan; over de autovero wordt bovendien 
krachtens de arvonlisäverolaki BTW geheven) bij overbrenging van verblijfplaats naar Finland), Jur. 
2004, blz. I-7183, r.o. 25-26. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-387/01, Harald Weigel en Ingrid Weigel vs. 
Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, Jur. 2004, blz. I-04981, r.o. 47. Zie ook: HvJ EG 18 januari 
2007, nr. C-313/05, Maciej Brzezi ski vs. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie (accijns van personen-
auto’s), PB C 12 november 2005, r.o. 23-25.  

571.  HvJ EG 15 maart 2007, nr. C-54/05, EC vs. Finland (overbrengingsvergunning), www.curia.euro-
pa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 32-33 en 47. 

572.  Conclusie A-G Léger van 12 mei 2005 voor HvJ EG 20 oktober 2005, nr. C-111/03, EC vs. Zweden, 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 68. 

573.  Artikel 23 EG. Vgl: HvJ EG 1 juli 1969, nr. 24/68, EC vs. Italië, Jur. 1969, blz. 193, r.o. 3: ‘de Gemeen-
schap is gegrondvest op een douane-unie’. 

574.  HvJ EG 16 juli 1992, nr. C-163/90, Administration des Douanes et Droits Indirects vs. Léopold Legros 
Louise Brun, née Alidor Armand Joseph Payet Henri Michel Techer, Jur. 1992, blz. I-4625, r.o. 16. 
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(2005), dat de internemarktdefinitie van de Europese Akte (1986) de territoriale wer-
kingssfeer van de bepalingen inzake het vrije goederenverkeer575 niet heeft uitgebreid 
tot het interne handelsverkeer binnen een lidstaat, waarbij die internemarktdefinitie 
van de Europese Akte, thans gecodificeerd in het EG-verdrag576, wordt afgedaan als 
politiek statement577. Het HvJ EG heeft de A-G in deze gedachtegang niet gevolgd. De 
douane-unie betekent volgens het HvJ EG in zijn arrest-JERSEY ROYAL AARDAPPELEN 
(2005), dat het vrije verkeer van goederen moet worden verzekerd tussen de lidstaten 
en, meer in het algemeen, binnen de douane-unie578. De definitie van de interne markt 
sluit hierbij aan: ‘een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goe-
deren, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van dit 
Verdrag’579. In deze omschrijving, die wortelt in de Europese Akte (1986)580, wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen de grenzen tussen de lidstaten en de grenzen binnen een 
lidstaat581. De interne markt veronderstelt onvervalste mededingingsvoorwaarden582. 
Voor de verwezenlijking van de fundamentele vrijheden van de interne markt, waar-
onder het wegnemen van verschillen tussen nationale wetgevingen van de lidstaten 
die de mededinging vervalsen machtigt het EG-verdrag de Gemeenschap tot onderlin-
ge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten583. 

 
HvJ EG 1 juli 1969, nrs. 2/69 en 3/69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders vs. SA Ch. Brachfeld 
and Sons Chougol Diamond Co, Jur. 1969, blz. 211, r.o. 14. HvJ EG 9 augustus 1994, nrs. C-363/93, C-
407/93, t/m C-411/93, René Lancry SA, Dindar Confort SA, Ch. Ah-Son, P. Chevassus-Marche, Confo-
réunion SA en Dindar Autos SA vs. Direction générale des douanes, en Conseil régional de la Réuni-
on, Direction régionale des douanes de la Réunion, Jur. 1994, blz. I-03957. r.o. 25 en 29. HvJ EG 
9 september 2004, nr. C-72/03, Carbonati Apuani Srl vs. Comune di Carrara (heffing van gelijke 
werking als douanerecht – accijns van marmer dat op grondgebied van gemeente wordt gewonnen, 
die wordt toegepast wanneer marmer het grondgebied van die gemeente verlaat), Jur. 2004, blz. I-
08027, r.o. 22. 

575.  Met name de artikelen 23 EG en 25 EG. 
576.  Thans: artikel 14 lid 2 EG. 
577.577.  Conclusie A-G Léger van 3 mei 2005 voor HvJ EG 8 november 2005, nr. C-293/02, Jersey 

Produce Marketing Organisation Ltd. vs. States of Jersey, Jersey Potato Export Marketing Board, in 
tegenwoordigheid van: Top Produce Ltd, Fairview Farm Ltd (regeling betreffende uitvoer van aard-
appelen van Jersey naar het VK), Jur. 2005, blz. I-9543, r.o. 130-135. 

578.  HvJ EG 23 september 2003, nr. C-30/01, EC vs. VK (toepasselijkheid richtlijnen op Gibraltar), Jur. 
2003, blz. I-9481, r.o. 52 en 53. HvJ EG 8 november 2005, nr. C-293/02, Jersey Produce Marketing 
Organisation Ltd. vs. States of Jersey, Jersey Potato Export Marketing Board, in tegenwoordigheid 
van: Top Produce Ltd, Fairview Farm Ltd (uitvoerheffing op Jersey Royal aardappelen van Jersey 
naar het VK), Jur. 2005, blz. I-9543, r.o. 64. 

579.  Artikel 14 lid 2 EG. 
580.  Met de Europese Akte is nieuw elan gegeven aan de voltooiing van de interne markt. Artikel 8A, 

nadien artikel 7A EG-Verdrag; thans artikel 14 EG. 
581.  Zo ook: HvJ EG 9 september 2004, nr. C-72/03, Carbonati Apuani Srl vs. Comune di Carrara (heffing 

van gelijke werking als douanerecht – heffing op marmer dat op grondgebied van gemeente wordt 
gewonnen, die wordt toegepast wanneer marmer het grondgebied van die gemeente verlaat), 
Jur. 2004, blz. I-08027, r.o. 23. 

582.  Artikelen 2 en 3 EG. 
583.  HvJ EG 11 juni 1991, nr. C-300/89, EC vs. Raad (Richtlijn titaandioxydeafval – rechtsgrondslag), Jur. 

1991, blz. I-2867, r.o. 14-15. 
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Een heffing gelegd aan een regionale grens wegens de verzending van goederen vanuit 
die regio naar andere regio’s van die lidstaat of buiten die lidstaat, vormt aldus het 
HvJ EG in het GEMEENTE KOS-arrest (1993) en in het zojuist genoemde arrest-JERSEY 

ROYAL AARDAPPELEN, een minstens even ernstige belemmering voor het vrije goederen-
verkeer als een heffing die bij de nationale grens wordt toegepast wegens de uitvoer 
van goederen uit een lidstaat als geheel584. Naar vaste rechtspraak is elke eenzijdig 
opgelegde geldelijke last, ongeacht de benaming en de structuur ervan, die wegens 
grensoverschrijding op goederen wordt geheven en geen douanerecht in eigenlijke zin 
is, een heffing van gelijke werking als een douanerecht585. Belastingen van een lidstaat 
op goederen die een regio van zijn grondgebied binnenkomen en die uitsluitend uit 
andere regio’s van die lidstaat afkomstig zijn, alsmede op goederen die vanuit een 

 
584.  HvJ EG 14 september 1995, nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Simitzi vs. Gemeente Kos (heffing op 

uitgevoerde goederen wegens verlaten van een regio van het Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-
2655, r.o. 17. HvJ EG 8 november 2005, nr. C-293/02, Jersey Produce Marketing Organisation Ltd. vs. 
States of Jersey, Jersey Potato Export Marketing Board, in tegenwoordigheid van: Top Produce Ltd, 
Fairview Farm Ltd (uitvoerheffing op Jersey Royal aardappelen van Jersey naar het VK), Jur. 2005, 
blz. I-9543, r.o. 62-63. 

585.  HvJ EG 18 januari 2007, nr. C-313/05, Maciej Brzezi ski vs. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie 
(accijns van personenauto’s), PB C 12 november 2005, blz. 6, r.o. 22. HvJ EG 17 juli 1997, nr. 
C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, Kastrup Havn NKE A/S, 
Næstved Havn, Odense Havn, Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid van: Trafikministeriet 
(taxes portuaires sur les navires et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-4085, r.o. 20. HvJ EG 
2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) Helsinki 
(accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocédé van in 
binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, 
blz. I-1777, r.o. 20. HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Nádasdi (C-290/05) en 
Ilona Németh (C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (autore-
gistratiebelasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 2006, blz. I-10115, 
r.o. 39. HvJ EG 16 juli 1992, nr. C-163/90, Administration des Douanes et Droits Indirects vs. Léopold 
Legros Louise Brun, née Alidor Armand Joseph Payet Henri Michel Techer, Jur. 1992, blz. I-4625, 
r.o. 18. HvJ EG 9 augustus 1994, nrs. C-363/93, C-407/93, t/m C-411/93, René Lancry SA, Dindar 
Confort SA, Ch. Ah-Son, P. Chevassus-Marche, Conforéunion SA en Dindar Autos SA vs. Direction gé-
nérale des douanes, en Conseil régional de la Réunion, Direction régionale des douanes de la Réuni-
on, Jur. 1994, blz. I-03957. r.o. 32. HvJ EG 14 september 1995, nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Si-
mitzi vs. Gemeente Kos (heffing op uitgevoerde goederen wegens verlaten van een regio van het 
Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-2655, r.o. 17. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-72/03, Carbona-
ti Apuani Srl vs. Comune di Carrara (heffing van gelijke werking als douanerecht – accijns van mar-
mer dat op grondgebied van gemeente wordt gewonnen, die wordt toegepast wanneer marmer het 
grondgebied van die gemeente verlaat), Jur. 2004, blz. I-08027, r.o. 35. HvJ EG 1 juli 1969, nrs. 2/69 
en 3/69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders vs. SA Ch. Brachfeld and Sons Chougol Diamond 
Co, Jur. 1969, blz. 211, r.o. 18. HvJ EG 9 november 1983, nr. 158/82, EC vs. Denemarken, Jur. 1983, 
blz. 3573, r.o. 18. HvJ EG 7 juli 1994, nr. C-130/93, Lamaire NV vs. Nationale Dienst voor Afzet van 
Land en Tuinbouwprodukten (verplichte bijdragen ten bate van een nationale dienst voor afzet van 
land- en tuinbouwprodukten), Jur. 1994, blz. I-3215, r.o. 13. HvJ EG 21 september 2000, nrs. C-
441/98 en C-442/98, Kapniki Michaïlidis AE vs. Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Jur. 2000, blz. I-
07145, r.o. 15. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegen-
woordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), 
Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 19. 
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bepaalde regio uitsluitend naar andere regio’s van die lidstaat worden gebracht, zijn 
heffingen van gelijke werking586. 

Uit de arresten GEMEENTE KOS (1993), CARRARA (2004) en JERSEY ROYAL AARDAPPELEN 
(2005) moet worden geconcludeerd, dat omgekeerde discriminatie niet meer voet-
stoots is toegestaan. Van omgekeerde discriminatie is sprake wanneer nationale goe-
deren in een lidstaat op grond van nationale regels minder gunstig worden behandeld 
dan (krachtens de gemeenschapsregels inzake het vrije verkeer van goederen geldt 
voor) soortgelijke uit andere lidstaten afkomstige goederen of nationale goederen die 
naar andere lidstaten worden overgebracht. Het HvJ EG heeft in zijn intussen oudere 
rechtspraak steeds tot uitgangspunt genomen dat de gemeenschapsregels op het ge-
bied van het vrije verkeer van goederen geen oplossing beogen te bieden voor pro-
blemen gerelateerd aan omgekeerde discriminatie, omdat dit zuivere lidstaatinterne 
situaties betreft die naar hun aard zijn uitgesloten van de werkingssfeer van het ge-
meenschapsrecht587. In het licht van de hiervóór besproken internemarktdefinities en 
de drie zojuist genoemde arresten, is dit niet meer de lijn van het HvJ EG.  

In het EC-voorstel van 21 december 1990 dat uiteindelijk tot de Accijnsrichtlijn 
heeft geleid588, staat de overweging dat het handhaven of instellen van andere belas-
tingen geen een belemmering mag vormen voor het beginsel van het vrije verkeer van 
goederen als gevolg van heffing bij binnenkomst van goederen op het grondgebied 
van een lidstaat, belastingteruggaaf bij het brengen van goederen buiten het grondge-
bied van een lidstaat of van grenscontroles589. Naar aanleiding van dit voorstel heeft 
het EESC op 18 maart 1991 opgemerkt dat de lidstaten andere belastingen mogen 
heffen als dit niet leidt tot compenserende heffingen aan de grens en tot controle aan 
de binnengrenzen590. Het EESC stelt vast dat de noodzakelijke controles uitsluitend 
gericht mogen zijn op het voorkomen van belastingontduiking en van ongeoorloofd 
goederenverkeer en dat het fatale gevolgen voor de werking van de interne markt zou 
hebben wanneer die controles ook na de voltooiing van de interne markt zo zouden 
worden uitgevoerd als voor de instelling van de interne markt aan de binnengrenzen 
van de Gemeenschap gebeurde. 

Bijgevolg is met formaliteiten in verband met het overschrijden van een grens bedoeld 
het nobele handwerk dat tot aan 1993 gewoonlijk op en in de directe nabijheid van 

 
586.  HvJ EG 14 september 1995, nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Simitzi vs. Gemeente Kos (heffing op 

uitgevoerde goederen wegens verlaten van een regio van het Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-
2655, r.o. 26-27. 

587.  HvJ EG 23 oktober 1986, nr. 355/85, M. Driancourt vs. Michel Cognet (vaste boekenprijs), Jur. 1986, 
blz. 3231, r.o. 10-12). HvJ EG 13 november 1986, nrs. 80/95 en 159/85, Nederlandse Bakkerij Stich-
ting, Theodorus Cornelis Dam e.a. vs. Edah BV, Jur. 1986, blz. 3359, r.o. 23. HvJ EG 18 februari 1987, 
nr. 98/86, Strafzaak tegen Arthur Mathot (etikettering van boter), Jur. 1987, blz. 809, r.o. 12. HvJ EG 
13 maart 1979, nr. 86/78, S.A. des Grandes Distilleries Peureux vs. Directeur des Services Fiscaux de 
la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, Jur. 1979, blz. 897, r.o. 38. 

588. Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de algemene regeling voor aan accijns onder-
worpen producten, het voorhanden hebben en het verkeer ervan, artikel 3, lid 2, PB 1990, C 322, 
blz. 1. 

589. PB 1990, nr. C 322. 
590. PB 1991, nr. C 69. 
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douaneposten aan de binnengrenzen van de Gemeenschap werd verricht. Het begrip 
binnengrens is uitsluitend te verstaan in staatkundige dan wel publiekrechtelijke zin. 
Dergelijke formaliteiten zijn vanaf dat tijdstip verboden en mogen ook niet op een 
verkapte wijze terugkeren. Formaliteiten die ten behoeve van voertuigbelastingen, 
zoals de BPM, op ieder door de belastingschuldige gewenst tijdstip vóór de aanvang 
van het gebruik van het wegennet van een lidstaat naar keuze per post, per fax of 
elektronisch kunnen worden verricht hebben geen band met het overschrijden van 
een binnengrens. Formaliteiten verbonden aan administratieve verplichtingen met 
betrekking tot van elders afkomstige goederen en diensten of voor het binnenlands 
verbruik van een buitenlands gekentekend voertuig, mogen in beginsel niet méér 
belastend zijn dan die met betrekking tot nationale goederen en diensten of het ver-
bruik van een binnenlands gekentekend het voertuig teneinde een belemmering van 
het vrije verkeer van goederen en personen te voorkomen. Een meer belastende for-
maliteit is slechts gerechtvaardigd, indien die tot een minimum is beperkt en naar de 
actuele stand van het gemeenschapsrecht591 vanuit het oogpunt van handhaafbaarheid 
onmiskenbaar onmisbaar is. 

4.5.12 Verschillende rekeneenheden 

De EC houdt toezicht op de binnen de interne markt merkwaardigerwijs nog bestaan-
de verschillende rekeneenheden. De lidstaten kunnen hun nationale tarieven uitdruk-
ken in andere dan de gangbare eenheden, op voorwaarde dat de overeenkomstige 
belastingniveaus na omrekening in die eenheden niet onder de vastgestelde mini-
mumniveaus liggen. Voor energieproducten met tarieven op grond van volumes, 
wordt het volume gemeten bij een temperatuur van 15°C592. Voor de niet-EMU-
lidstaten (de lidstaten die de euro nog niet hebben ingevoerd) wordt de op de waarde 
van de fysieke accijnzen toe te passen tegenwaarde van de euro in de valuta van die 
lidstaten jaarlijks vastgesteld. De voor deze omrekening toe te passen koersen zijn de 
in het PB bekendgemaakte koersen van de eerste werkdag van oktober. Zij worden 
toegepast vanaf 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar593. Voor energieproduc-
ten kunnen de lidstaten bij deze jaarlijkse aanpassing de geldende belastingbedragen 
onveranderd laten, indien de omrekening van de in euro uitgedrukte belastingniveaus 
een verhoging van de in nationale valuta uitgedrukte belastingniveaus geeft van min-
der dan 5%, of van minder dan € 5 indien dat bedrag lager is dan het vorengenoemde 
percentage594. Bij wijziging van één of meer tarieven kunnen reeds tot verbruik uitge-

 
591.  Vgl. HvJ EG 21 september 1999, nr. C-378/97, Strafzaak tegen F.A. Wijsenbeek (nationale wettelijke 

regeling die uit een andere lidstaat komende personen verplicht een paspoort te tonen), Jur. 1999, 
blz. I-6207, r.o. 45. 

592.  Artikel 12 Richtlijn energiebelastingen. 
593. Artikel 9 lid 1 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 13 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 

Artikel 5 lid 1 Tariefrichtlijn tabaksproducten. De tegenwaarde kan onveranderd worden gelaten, 
indien de omrekening van de in euro’s uitgedrukte bedragen van de accijnzen een verhoging van de 
in nationale valuta uitgedrukte accijns geeft van minder dan 5%, of van minder dan E 5, indien dat 
bedrag lager is dan dit percentage. Artikel 9 lid 2 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 

594.  Artikel 13 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
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slagen voorraden energieproducten aan een belastingverhoging of belastingverlaging 
worden onderworpen595. 

4.6 Schorsingsregeling  

 ‘Ik wensch nu ook op te noemen een belangrijk voordeel van het ontwerp, hierin gele-
gen dat het niet gebaseerd is op de zoogenaamde Hollandsche goede trouw, anders ge-
zegd, op eigen aangifte’596 

 
JHR. MR. J.W.H. RUTGERS VAN ROZENBURG, 

lid van de Tweede Kamer, 20 maart 1890 

4.6.1 Onveraccijnsde goederen 

De schorsingsregeling omvat het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots 
waarin van accijnsgoederen die worden vervaardigd, worden verwerkt, voorhanden 
zijn of worden vervoerd, op grond van de bepalingen van de Accijnsrichtlijn of – in 
aanvulling daarop – de nationale wettelijke bepalingen van een lidstaat, de accijns nog 
niet wordt geheven597. De heffing van accijns blijft geschorst totdat de goederen uit het 
stelsel worden uitgeslagen. De enige plaats waar accijnsgoederen onder schorsing van 
accijns mogen worden geproduceerd, verwerkt, voorhanden gehouden, ontvangen of 
verzonden, is het belastingentrepot, zulks onder de voorwaarden die zijn vastgesteld 
door de lidstaat waar het belastingentrepot gelegen is598. 

Schorsing van accijns geldt uitsluitend binnen het gesloten stelsel van onderling 
verbonden belastingentrepots599. Van accijnsgoederen die, anders dan door particulie-
ren voor eigen verbruik, binnen het stelsel in het verkeer tussen vergunninghouders 
van een belastingentrepot worden overgebracht, wordt de accijns eerst geheven in de 
lidstaat waar het verbruik zal plaatsvinden. Zolang die goederen zich binnen het stel-
sel bevinden, blijven zij onveraccijnsd600. Voorwaarde is wel, dat bij de overbrenging 
van de goederen wordt voldaan aan bepaalde waarborgen601. Als voorwaarde voor het 
vrij van accijns kunnen overbrengen vanuit het ene belastingentrepot naar een andere 
geldt, dat dat andere belastingentrepot ook als zodanig is aangewezen voor de ont-
vangst en opslag voor het desbetreffende soort accijnsgoed. Zo zal het bijvoorbeeld 
niet mogelijk zijn minerale oliën zonder uitslag, dat wil zeggen onmiddellijke ver-
schuldigdheid van accijns over te brengen van een raffinaderij naar een bierbrouwerij. 
Treden tijdens het vervoer onregelmatigheden op, dan wordt de accijns alsnog gehe-
ven602. De lidstaten staan ter waarborging van de heffing diverse middelen van toe-

 
595.  Artikel 22 Richtlijn energiebelastingen. 
596.  Handelingen II 1889-1890, 20 maart 1890, blz. 1014. 
597.  Artikel 4 aanhef en onderdeel c Accijnsrichtlijn. Vgl. artikel 1a lid 1 onderdeel n Wa. 
598.  Artikel 4 aanhef en onderdeel b en artikel 11 Accijnsrichtlijn. 
599.  Artikelen 6, 9, 15, 15bis en 15ter Accijnsrichtlijn. 
600. Artikel 15 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
601. Artikel 18 en artikel 19 Accijnsrichtlijn. 
602. Artikel 20 Accijnsrichtlijn. 
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zicht, controle en administratieve samenwerking met inlichtingenuitwisseling ter 
beschikking. Deze worden in deze paragraaf besproken. 

4.6.2 Verlegging heffingsmoment 

Schorsing van accijns wordt in het algemeen gerealiseerd door verlegging van de 
heffing van de accijns van het heffingspunt vervaardiging, invoer, be- of verwerking, 
voorhanden hebben of vervoeren naar het moment waarop de accijnsgoederen het 
stelsel verlaten. De schorsingsregeling is erop gericht de heffing van de accijns eerst te 
laten plaatsvinden in de lidstaat van bestemming door deze te verleggen naar het 
moment waarop de accijnsgoederen het stelsel door middel van uitslag tot verbruik 
verlaten en eerst op dat tijdstip te belasten naar het in de lidstaat van bestemming 
geldende accijnstarief603. Bij vervoer tussen belastingentrepots blijft de verzender 
accijnsplichtig, totdat administratief is aangetoond dat de geadresseerde de goederen 
heeft ontvangen. Worden accijnsgoederen uit het stelsel uitgeslagen in een lidstaat 
met een ogenschijnlijk aantrekkelijk lage tarifering en worden de goederen vervolgens 
in veraccijnsde staat overgebracht naar een andere lidstaat waar het uiteindelijke 
verbruik plaatsvindt, dan wordt in deze andere lidstaat opnieuw accijns geheven, naar 
het in die lidstaat geldende accijnstarief, wegens het voorhanden hebben van accijns-
goederen voor handelsdoeleinden, onder restitutie van de accijns die is voldaan in de 
lidstaat waar de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden.  

Dit alles geldt ook ingeval accijnsgoederen worden overgebracht vanuit een belas-
tingentrepot in een lidstaat naar een geregistreerd bedrijf (GB) dan wel een 
niet-geregistreerd bedrijf (NGB) in een andere lidstaat, zij het dat voor die bedrijven 
geldt, dat de accijns onmiddellijk bij de ontvangst van de accijnsgoederen door de 
afnemer moet worden voldaan. Weliswaar betekent dit een verschuiving van het 
moment van verschuldigdheid van het tijdstip waarop de goederen het belastingen-
trepot verlaten naar het tijdstip van aankomst van de goederen bij het GB of NGB, 
maar de goederen komen aldaar niet onder schorsing van accijns te liggen. 

4.6.3 Onveraccijnsd tot aan bestemming 

Zolang de goederen zich onder de schorsingsregeling bevinden, is de accijns nog niet 
verschuldigd, terwijl het belastbaar feit zich al wel heeft voorgedaan604. De accijns 
wordt verschuldigd bij de uitslag tot verbruik, waarmee de goederen vanuit het geslo-
ten stelsel van onderling verbonden belastingentrepots in het vrije handelsverkeer 
worden gebracht, of bij het constateren van tekorten605. Aldus bewerkstelligt de schor-

 
603. Overweging 17 considerans Accijnsrichtlijn. 
604. Het belastbaar feit voor de accijnsheffing is de vervaardiging, de be- of verwerking en het voorhan-

den hebben van accijnsgoederen. Artikel 5 lid 1 Accijnsrichtlijn. De lidstaten stellen zelf hun regels 
vast inzake de productie, de verwerking en het voorhanden hebben van accijnsgoederen. Artikel 11 
lid 1 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, 
Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 31. HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fra-
telli Cipriani SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 42. 

605. Artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
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singsregeling, dat accijnsgoederen onveraccijnsd kunnen worden vervaardigd, be-
waard, bewerkt en vervoerd zonder dat accijns behoeft te worden voldaan en derhalve 
voorgefinancierd, maar ook om de heffing uiteindelijk conform het bestemmingsland-
beginsel metterdaad te doen plaatsvinden in de lidstaat van bestemming, alwaar het 
verbruik zal plaatsvinden naar de aldaar geldende tarieven. 

4.6.4 Vergunning 

Om de invordering van de accijnsschuld op termijn te waarborgen, moet toezicht 
kunnen worden uitgeoefend in productie- en opslagbedrijven606. Daarom is vereist, dat 
de vervaardiging, de verwerking of het voorhanden hebben van accijnsgoederen onder 
schorsing van accijns uitsluitend mag plaatsvinden in een belastingentrepot waarvoor 
een vergunning is afgegeven door de lidstaat waar dit entrepot gelegen is607. De eige-
naar van het belastingentrepot dient aan enkele welomschreven verplichtingen te 
voldoen en is onderworpen aan strikte controles, teneinde te waarborgen dat de ac-
cijnsschuld te gelegener tijd zal worden voldaan608. Behalve de vergunninghouder van 
een belastingentrepot kunnen ook het GB en het NGB van de schorsingsregeling ge-
bruik maken, zij het met beperkingen. 

De schorsing eindigt wanneer de accijns verschuldigd wordt doordat de goederen 
het gesloten stelsel van onderling verbonden belastingentrepots door middel van de 
uitslag tot verbruik verlaten. Ook eindigt de schorsing wanneer buiten de schorsings-
regeling om wordt gehandeld, of wanneer tijdens het vervoer onregelmatigheden of 
overtredingen zijn begaan. Er is dan óók sprake van uitslag tot verbruik, ter gelegen-
heid waarvan de accijns terstond verschuldigd wordt om te vermijden dat accijnsgoe-
deren de heffing ontgaan609. 

4.6.5 Accijnsgeleidedocument 

Vervoer dat aanvangt in een lidstaat en eindigt in een andere lidstaat wordt aangeduid 
als intracommunautair verkeer. Het intracommunautaire verkeer van accijnsgoederen 
onder schorsing van accijns kan, behoudens een viertal uitzonderingen, uitsluitend 
plaatsvinden binnen het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots610. Deze 
vier uitzonderingen betreffen goederen die: (1) zijn geplaatst onder douaneschor-
singsregelingen611, (2) op weg zijn naar een GB of een NGB612, (3) worden uitgevoerd 
via een of meer andere lidstaten613, en (4) worden geleverd in het kader van diploma-
tieke of consulaire betrekkingen, aan erkende internationale organisaties en aan de 

 
606. Overweging 11 considerans Accijnsrichtlijn. 
607. Overweging 12 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 11 lid 2 en artikel 12 Accijnsrichtlijn. 
608. Overweging 13 en 16 considerans Accijnsrichtlijn. 
609. Artikel 6 lid 1 en artikel 20 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
610. Artikel 15 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
611. Overweging 23 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 84 lid 1 onderdeel a CDW. Artikel 5 lid 2 Ac-

cijnsrichtlijn. 
612. Artikel 16 Accijnsrichtlijn. 
613. Artikel 19 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
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strijdkrachten614. Deze laatste uitzondering hoort ten aanzien van diplomaten en mili-
tairen van de lidstaten die binnen de Gemeenschap zijn gestationeerd niet thuis in een 
interne markt. 

Wezenlijk voor het verkeer van accijnsgoederen is615, dat dergelijk vervoer plaats-
vindt onder dekking van het geleidedocument, ook wel genoemd het accijnsgeleide-
document (AGD)616. Dit document is een elementair toezichtsinstrument bij de schor-
singsregeling617. Het AGD begeleidt de accijnsgoederen in het zakelijke verkeer van 
accijnsgoederen binnen het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots zon-
der ambtelijke tussenkomst naar hun eindbestemming. Het overbrengen vanaf het 
grondgebied van een lidstaat naar dat van een andere lidstaat mag immers niet leiden 
tot een controle die het intracommunautaire vrije verkeer kan belemmeren. Dat geldt 
niet alleen voor vervoer van accijnsgoederen over de weg, maar ook over de binnen-
wateren, over het spoor, via zee of door de lucht. De vergunninghouder van een belas-
tingentrepot die de goederen verzendt, moet dekking bieden voor de aan het intra-
communautaire verkeer verbonden risico’s door het stellen van zekerheid618. De bege-
leiding eindigt op het moment waarop de goederen in een ander belastingentrepot 
worden ontvangen, zulks op titel van het AGD. Het AGD moet door de geadresseerde 
van de accijnsgoederen met zijn ontvangstverklaring gezuiverd worden. Met de zuive-
ring eindigt ook het vervoer van de goederen619. De geadresseerde van een zending 
accijnsgoederen zuivert de schorsingsregeling door het AGD binnen de gestelde ter-
mijn en van de voorgeschreven aantekeningen voorzien aan de afzender terug te zen-
den. De geadresseerde neemt op deze wijze de verantwoordelijkheid en de aansprake-
lijkheid voor betaling van de accijns van de verzonden goederen over van de entrepot-
houder van vertrek620. Als het AGD niet wordt terugontvangen, dient de verzender de 
douaneautoriteit hiervan binnen drie maanden op de hoogte te brengen621. Indien de 
verzender er vervolgens niet in slaagt alternatief bewijs te verzamelen om de zuive-
ring aan te tonen, wordt hij de accijns alsnog verschuldigd622. Met het oog op het toe-

 
614. Overweging 28 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 23 lid 1bis Accijnsrichtlijn. 
615.  Titel III Accijnsrichtlijn. Artikel 7 lid 4 en lid 7, artikel 18 lid 1 en artikel 24 Accijnsrichtlijn. 
616.  Het in de Verordening onveraccijnsd document bedoelde document. Artikelen 7, 18 and 24 Accijns-

richtlijn. 
617.  Artikel 7 lid 4 en lid 7, artikel 14 lid 4, artikel 15 lid 4, lid 5 en lid 6, artikel 19, artikel 20, artikel 21 

lid 5 en artikel 23 lid 1bis Accijnsrichtlijn. 
618.  Artikel 15 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
619.  Artikel 19 Accijnsrichtlijn. 
620.  Artikel 15 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
621.  Artikel 19 lid 5 Accijnsrichtlijn. 
622.  Als alternatief bewijs voor de regelmatige zuivering van het AGD kan een door de douaneautoriteit 

in de lidstaat van bestemming gewaarmerkt afschrift van het tweede exemplaar van het AGD zijn, 
het exemplaar voor de geadresseerde. Indien het AGD niet wordt terugontvangen, dient de verzen-
der de douaneautoriteit hiervan binnen drie maanden op de hoogte te brengen. In geval van ont-
breken van het derde exemplaar en het gewaarmerkte tweede exemplaar kan de regelmatige zui-
vering worden aangenomen, wanneer de verzender een handels- of administratief document over-
legt, waaruit blijkt dat de goederen de bestemming hebben bereikt. Dit document moet door de 
douaneautoriteit van de lidstaat van bestemming zijn gewaarmerkt en de identificatie van de goe-
deren bevatten. Indien de verzender er vervolgens niet in slaagt alternatief bewijs te verzamelen 
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zicht op het bereiken van de bestemming, moet het AGD metterdaad bij de goederen 
aanwezig zijn. De aansprakelijkheid van de vergunninghouder strekt zich dus niet 
alleen uit tot accijnsgoederen die zich in zijn belastingentrepot bevinden, maar ook tot 
de accijnsgoederen die van daaruit worden vervoerd naar een andere belastingentre-
pot. 

Het AGD is gedefinieerd als het document dat op grond van de Accijnsrichtlijn of de 
nationale wettelijke bepalingen van een lidstaat bij het vervoer van de accijnsgoede-
ren steeds aanwezig dient te zijn623. Accijnsgoederen worden, ongeacht het eventuele 
gebruik van geautomatiseerde procedures, steeds vergezeld van het door de afzender 
opgestelde AGD of vervoers- of handelsdocument dat dienst doet als document voor 
douanevervoer, aan de hand waarvan de overgebrachte goederen moeten kunnen 
worden geïdentificeerd624, en, zo nodig, van een ander document waarin wordt ver-
klaard, dat de accijns in de lidstaat van bestemming is betaald of dat enige andere 
methode om de invordering van die accijns in die lidstaat te waarborgen, is gevolgd625. 

Het vervoer van wijn voor handelsdoeleinden moet conform de voorschriften van 
het gemeenschappelijk wijnbouwbeleid worden begeleid door het geleidedocument 
voor wijnbouwproducten626. Het AGD kan voor de toepassing van deze voorschriften 
worden gebruikt als het wijnbouwdocument, maar het wijnbouwdocument kan nim-
mer het AGD vervangen. 

4.6.6 Melden accijnsgoederenvervoer 

Marktpartijen zijn gehouden hun fiscale autoriteit door middel van het AGD op de 
hoogte brengen van de goederen die zijn verzonden en ontvangen627. Het overbrengen 

 
om de zuivering aan te tonen, wordt hij de accijns alsnog verschuldigd. De enkele melding van het 
niet terugontvangen van het terugzendexemplaar leidt niet automatisch tot naspeuringen door de 
douaneautoriteit. Eerst wanneer de verzender er blijk van heeft gegeven zelf naspeuringsinitiatie-
ven te hebben ontwikkeld zal de douaneautoriteit een signaal afgeven naar de lidstaat van be-
stemming over de niet-terugontvangst van het derde exemplaar en verzoeken ter zake een on-
derzoek te doen. Artikel 380 UCDW. Het vierde exemplaar is voor de inspecteur. Dit wordt door de 
vergunninghouder voorzien van de datum en plaats van ontvangst van de accijnsgoederen, de ver-
melding van eventuele verschillen tussen de ontvangen accijnsgoederen en de gegevens met be-
trekking tot die accijnsgoederen op het AGD (in geval van overeenstemming moet de vermelding 
‘zending conform’ worden aangebracht), de geautoriseerde handtekening van de vergunninghou-
der. Artikel 4 jo. artikel 3a lid 3 UB Accijns. Het vijfde exemplaar wordt door de douaneadministra-
tie van de lidstaat van bestemming naar behoren van aantekeningen voorzien teruggezonden aan 
die van de lidstaat van verzending. Artikel 5 lid 2 Accijnsrichtlijn. 

623.  Artikel 7 lid 4 en lid 7 Accijnsrichtlijn. Vgl. artikel 1a lid 1 onderdeel p Wa. 
624. Overweging 15, 18 en 20 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 5 lid 3 Accijnsrichtlijn. Vorm en 

inhoud worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 24 Accijnsrichtlijn. 
625. Overweging 9 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 7 lid 4 en artikel 18 leden 1, 2 en 3 Accijnsricht-

lijn. 
626. Verordening (EG) nr. 884/2001 van de Commissie van 24 april 2001 houdende uitvoeringsbepalin-

gen betreffende de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de 
wijnsector bij te houden registers, PB 10 mei 2001, nr. L 128/33. 

627. Overweging 14 en 22 considerans en artikel 19 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
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van het grondgebied van een lidstaat naar dat van een andere lidstaat mag immers 
niet leiden tot een controle die het intracommunautaire vrije verkeer kan belemme-
ren. Niettemin moet omwille van de verschuldigdheid van accijns het verkeer van aan 
accijns onderworpen goederen bekend zijn en moet derhalve worden voorzien in een 
geleidedocument voor accijnsgoederen. Aldus heeft de gemeenschapswetgever een 
systeem ontworpen waarbij, zonder inbreuk te maken op het vrije verkeer van goede-
ren, de heffing van de op die goederen rustende accijnzen wordt gewaarborgd door 
het intracommunautaire verkeer van accijnsgoederen te onderwerpen aan bepaalde 
vereisten en waarborgen, welke de mogelijkheid bieden die goederen, waarvoor de 
accijns nog niet verschuldigd is geworden, binnen het communautaire grondgebied te 
identificeren en lokaliseren, ofschoon het belastbare feit zich al heeft voorgedaan. 

4.6.7 Uitslag of tekort tijdens vervoer 

Wanneer de accijnsgoederen tijdens het vervoer worden uitgeslagen of wanneer tij-
dens het vervoer of bij de ontvangst in het volgende belastingentrepot een tekort, niet 
zijnde een vrij te stellen verlies, wordt geconstateerd, wordt de accijns verschuldigd 
ter zake van de uitslag uit zijn entrepot, gelegen in de lidstaat van vertrek628. Bij een 
verschil tussen de gegevens vermeld in het AGD en de feitelijke toestand tijdens of bij 
beëindiging van de schorsingsregeling ontstaat slechts dan een accijnsschuld als dat 
verschil niet is aan te merken als een vrij te stellen verlies629. Ingeval tijdens het ver-
voer onder schorsing van accijns een onregelmatigheid of een overtreding is begaan 
waardoor de accijns verschuldigd wordt, moet deze worden voldaan in de lidstaat 
waar de onregelmatigheid of de overtreding is begaan, en wel door de persoon die 
zekerheid heeft gesteld voor de betaling ervan630. De schuldenaar is dus doorgaans 
degene die de accijnsgoederen heeft verzonden. Wanneer de accijns wordt ingevor-
derd in een andere lidstaat dan die van vertrek, stelt de invorderende lidstaat de fisca-
le autoriteit van de lidstaat van vertrek daarvan in kennis631.  

Wordt de overtreding of onregelmatigheid in een lidstaat vastgesteld, maar is niet 
duidelijk waar deze is begaan, dan wordt deze geacht te zijn begaan in die lidstaat. Als 
uit een lidstaat afkomstige accijnsgoederen niet aankomen op de plaats van bestem-
ming en niet kan worden vastgesteld waar de overtreding of de onregelmatigheid is 
begaan, wordt deze geacht te zijn begaan of plaatsgevonden in die lidstaat. De ver-
gunninghouder van het belastingentrepot die de goederen heeft verzonden, wordt 
alsdan de accijns verschuldigd. Wanneer binnen drie jaar te rekenen vanaf de datum 
van het opstellen van het AGD wordt vastgesteld in welke lidstaten de overtreding of 
de onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, wordt de accijns door deze lidstaten 
ingevorderd maar het op de datum van verzending geldende tarief. In dat geval wordt 
de aanvankelijk geheven accijns gerestitueerd, zodra het bewijs van deze invordering 

 
628.  Artikel 6 lid 1 jo. artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
629.  Artikel 14 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
630.  Als bedoeld in artikel 15 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
631.  Artikel 20 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
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is geleverd632. Deze bepaling voorkomt op basis van het bestemmingslandbeginsel 
dubbele accijnsheffing. 

4.6.8 Alternatief bewijs 

Indien het AGD zoek raakt, niet wordt terugontvangen of wordt terugontvangen zon-
der de benodigde aftekening, is niet aan de voorwaarden voldaan met als gevolg dat 
de accijns verschuldigd wordt. Onverminderd de voorwaarden kan de aansprakelijk-
heid van de verzender van de accijnsgoederen pas vervallen door middel van het be-
wijs dat de geadresseerde de goederen overneemt, met name op basis van het AGD 
onder de bijbehorende voorwaarden633. De woorden met name634 bieden ruimte voor 
het leveren van bewijs door de verzender met behulp van andere middelen dan een 
door geadresseerde afgetekend AGD635. Deze ruimte is niet afhankelijk van de omstan-
digheid dat de erkend entrepothouder de voorziene kennisgeving636 tijdig heeft ge-
daan. De ontvankelijkheid van bewijsmiddelen dient in dergelijke gevallen te worden 
beoordeeld aan de hand van nationaal procesrecht. De Accijnsrichtlijn bepaalt immers 
dat ten genoegen van de bevoegde fiscale autoriteit dient te worden aangetoond dat 
de handeling regelmatig was637. Gegeven het feit dat de heffing en de invordering 
verlopen naar het nationale recht van de lidstaten, heeft het begrip aantonen hier nog 
geen uniforme communautaire betekenis. In het CIPRIANI-arrest (2002) staat het 
HvJ EG alternatief bewijs toe in een geval van overbrenging van accijnsgoederen naar 
een derde land, waarin het derde exemplaar van het AGD valselijk was afgetekend638. 
Voor het douanerecht heeft het HvJ EG in het arrest-LABIS EN SAGPOL (2000) ten aanzien 
van tegenbewijs beslist dat een tegenbewijsregeling niet tot bepaalde bewijsmiddelen 
is beperkt, indien zulks niet uitdrukkelijk is bepaald639. Als de verzender dus kan aan-
tonen dat de accijnsgoederen metterdaad door de geadresseerde zijn overgenomen, 
zal niet tot heffing van accijns worden overgegaan640. 

 
632.  Artikel 20 lid 4 Accijnsrichtlijn. Artikel 86a Wa. 
633. Artikel 18 en 19 Accijnsrichtlijn. 
634. In artikel 15 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
635.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 5, blz. 9-10. 
636.  Als bedoeld in artikel 19 lid 5 Accijnsrichtlijn of artikel 2a lid 5 UB Accijns. 
637.  Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. Vgl. artikel 86a lid 3 Wa, dat op artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn is 

gebaseerd. 
638.  HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Ministero delle Finanze, 

Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 51-54. 
639.  HvJ EG 23 maart 2000, nrs. C-310/98 en C-406/98, Hauptzollamt Neubrandenburg vs. L. Labis, 

werkend onder de handelsnaam Przedsiebiorstwo Transportowo-Handlowe “Met-Trans" (C-
310/98) en Sagpol SC Transport Miedzynarodowy i Spedycja (C-406/98), Jur. 2000, blz. I-01797, 
r.o. 24-29. 

640.  Recentelijk bevestigd in: HR 1 december 2006, nr. 40.716, LJN AT8954, r.o. 3.2.4. 
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4.6.9 Aantonen 

Het begrip ‘aantonen‘ vereist dat doorslaggevende argumenten worden aangevoerd. 
Aantonen is bewijsgronden doen zien641. Dat gaat verder dan aannemelijk maken. Het 
begrip ‘aannemelijk maken’ houdt in het leveren van een betoog dat geloofwaardig is; 
informatie geven die men gaarne aanneemt642. Deze begrippen worden ook in de AWR 
gehanteerd. Voor de toepassing van de AWR betekent het begrip ‘blijken’ het leveren 
van volledig en overtuigend bewijs, met toepassing van de vrije bewijsleer, wanneer 
zekere feiten volledig bewezen moeten worden, dat wil zeggen overtuigend moeten 
worden aangetoond. Van ‘aannemelijk zijn’ of ‘aannemelijk maken’ wordt gesproken 
wanneer met een zwakkere vorm van bewijs kan worden volstaan643. Uit de geschie-
denis van de totstandkoming van de AWR moet worden afgeleid dat dit het geval is 
indien in een belastingwet het begrip ‘doen blijken’ wordt gebruikt, in welk geval 
zekere feiten volledig moeten worden bewezen, dat wil zeggen overtuigend moeten 
worden aangetoond644. Het begrip ‘aantonen’ heeft geen andere betekenis dan ‘aan-
nemelijk maken’, tenzij in een specifiek geval uit de wetsgeschiedenis anders zou 
blijken645. 

4.6.10 Veraccijnsde goederen 

Van goederen die reeds in een lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en waarvan de 
accijns dus al is geheven (veraccijnsde goederen), en in een andere lidstaat voor han-
delsdoeleinden voorhanden worden gehouden, vindt eveneens met toepassing van het 
bestemmingslandbeginsel accijnsheffing plaats in de lidstaat van bestemming646. Voor 
minerale oliën geldt dat zij moeten worden veraccijnsd in de lidstaat van bestemming, 
niet in de lidstaat waar zij in de verbruikssfeer worden gebracht647. Wanneer die ac-
cijnsgoederen naar een andere lidstaat worden geleverd of bestemd zijn om naar een 
andere lidstaat te worden geleverd, of in een andere lidstaat worden bestemd voor 
eigen verbruik van een bedrijf of een publiekrechtelijke instelling, wordt de accijns 
verschuldigd in die andere lidstaat ter zake van het voorhanden hebben, met als be-
lastbaar feit het moment van aanvang van de feitelijke beschikkingsmacht over de 

 
641.  Van Dale, blz. 24 lk. 
642.  Van Dale, blz. 15 rk. 
643. Kamerstukken II 1954-1955, 4080, nr. 3, blz. 17-18. HR 27 januari 1971, nr. 16.456, BNB 1971/55, V-

N 1971/169. 
644.  HR 27 januari 1971, nr. 16 456, BNB 1971/55. 
645.  HR 20 februari 2004, nr. 39.136, BNB 2004/169. HR 26 mei 1999, nr. 34.230, BNB 1999/272. Dit doet 

zich in de wetsgeschiedenis van de Wa niet voor. 
646. Overweging 9 considerans en artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 7 lid 1 en artikel 9 lid 1 Accijns-

richtlijn. Artikel 2b Wa. 
647.  Artikel 24 Richtlijn energiebelastingen. Tot 1 januari 2004: artikel 8 bis Structuurrichtlijn minerale 

oliën (vervallen). HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt 
Duisburg, Jur. 2004, blz. I-7905, r.o. 35. 
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goederen voor handelsdoeleinden648, waaronder begrepen de levering en het aanwen-
den voor eigen verbruik in het kader van de onderneming of het publiekrechtelijke 
lichaam649. 

Om cumulatie van accijnsheffing, dat wil zeggen dubbele accijnsheffing binnen de 
interne markt te voorkomen, voorziet de Accijnsrichtlijn er voor veraccijnsde goede-
ren in, dat na voldoening van de accijns in de lidstaat van bestemming, de eerder in de 
lidstaat van herkomst (waar de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden) voldane 
accijns kan worden teruggevraagd en gerestitueerd650. Veraccijnsde goederen worden 
na overbrenging naar een andere lidstaat aldaar conform het bestemmingslandbegin-
sel opnieuw belast en de accijns door de lidstaat van herkomst onder voorwaarden 
teruggegeven651. 

Als de veraccijnsde goederen zijn bestemd voor een afnemer in een andere lidstaat, 
bestaat voor deze goederen de mogelijkheid van teruggaaf van die voldane accijns in 
de lidstaat waar de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden. Voorwaarde is wel dat 
in de lidstaat van bestemming aangifte wordt gedaan en aldaar – conform het be-
stemmingslandbeginsel – de accijns opnieuw wordt voldaan. Om teruggaaf van de 
voldane accijns in de lidstaat waar de uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden moet 
worden verzocht bij de douaneautoriteit in die lidstaat652. 

De gemeenschapswetgever heeft van de voorkoming van dubbele accijnsheffing 
echter geen absoluut belastingbeginsel gemaakt. Wanneer goederen die in een eerste 
lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en al dan niet uit dien hoofde van een fiscaal 
merkteken van deze lidstaat zijn voorzien, bestemd zijn voor verbruik in een andere 
lidstaat en naar deze lidstaat worden verzonden, kan teruggaaf van de in eerstge-
noemde lidstaat betaalde accijns slechts worden verkregen wanneer betaling van de 
accijns in de lidstaat van bestemming is bewezen, en – zo sprake is van fiscale merk-
tekens – bovendien de vernietiging van de fiscale merktekens van lidstaat van her-
komst wordt geconstateerd door de belastingautoriteit van die lidstaat653. Dit betekent 
dat als de belastingautoriteit van de lidstaat van afgifte van de fiscale merktekens de 
vernietiging van deze merktekens niet kunnen vaststellen, de goederen waarop deze 
merktekens zijn aangebracht, aanleiding geven tot betaling van accijns niet alleen in 
de lidstaat waar zij tot verbruik zijn uitgeslagen, maar ook in de lidstaat van bestem-
ming voor verbruik. Hiermee heeft de gemeenschapswetgever de voorkoming van 
fraude en ander misbruik zwaarder laten wegen dan het bestemmingslandbeginsel, 
het beginsel van heffing in een enkele lidstaat, de lidstaat van verbruik. 

 
648. Artikel 3:107 BW. Zie conclusie van A-G Van den Berge § 3.1 voor HR 3 september 1997, nr. 31.800, 

BNB 1998/18. 
649. Overweging 7 considerans en artikel 7 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
650. Artikel 7 lid 6 Accijnsrichtlijn. 
651. Artikel 22 Accijnsrichtlijn. 
652.  Artikel 7 lid 6 en artikel 22 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
653.  Artikel 22 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
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4.6.11 Vervoer veraccijnsde goederen 

Het vervoer voor handelsdoeleinden van veraccijnsde goederen van de lidstaat van 
herkomst naar de lidstaat van bestemming mag alleen plaatsvinden onder dekking 
van het toezichts- en controledocument voor veraccijnsde goederen: het vereen-
voudigde accijnsgeleidedocument (VGD)654. Het VGD begeleidt veraccijnsde goederen 
in het vrije verkeer welke zijn bestemd voor een afnemer in een andere lidstaat (ver-
accijnsd vervoer). Veraccijnsd vervoer is vervoer van accijnsgoederen waarvan de 
accijns al is geheven en voldaan. De verzender van de goederen moet, voorafgaand aan 
de verzending, aangifte doen bij de fiscale autoriteit van de plaats van vertrek die 
belast is met het toezicht op het gebied van de accijns. De geadresseerde moet de 
ontvangst van de goederen bevestigen volgens de voorschriften van de fiscale autori-
teit van de plaats van bestemming die belast is met het toezicht op het gebied van de 
accijns. De verzender en de geadresseerde moeten elke controle toelaten waardoor 
hun eigen fiscale autoriteit zich kan vergewissen van de daadwerkelijke reguliere ont-
vangst van de goederen. Worden accijnsgoederen veelvuldig en regelmatig onder deze 
condities verzonden, dan kunnen de lidstaten daarvoor via bilaterale overeenkomsten 
een vereenvoudigde procedure toestaan655. 

In tegenstelling tot de regeling die geldt voor vervoersbewegingen van onverac-
cijnsde goederen in het kader van de schorsingsregeling, waarvoor specifieke bepalin-
gen bestaan met betrekking tot de procedure die bij overtredingen en andere onre-
gelmatigheden moet worden gevolgd656, ontbreekt een soortgelijke regeling die voor-
ziet in een procedure die moet worden gevolgd wanneer tekorten of inbreuken wor-
den vastgesteld bij vervoersbewegingen van veraccijnsde goederen. De EC heeft een 
voorstel gedaan om hierin te voorzien657. Ditzelfde voorstel voorziet ook in verduide-
lijking van het onderscheid tussen zakelijk en particulier accijnsgoederenverkeer 
waartoe voor een aantal onderkende situaties telkens een belastingplichtige wordt 
aangewezen658.  

4.6.12 Intracommunautaire overbrenging veraccijnsde goederen 

Teruggaaf van accijns is onder voorwaarden mogelijk indien de goederen niet bestemd 
zijn om in de lidstaat waar de accijns is voldaan te worden verbruikt. De ratio van deze 
teruggaafregeling is te bewerkstelligen dat op het grondgebied van de Gemeenschap 
slechts éénmaal accijns behoeft te worden voldaan en wel in de lidstaat waar 
uiteindelijk het verbruik plaatsvindt659. 

 
654.  Het in de Verordening veraccijnsd document bedoelde document. Artikel 7 lid 4, lid 5 en lid 7 

Accijnsrichtlijn. 
655. Artikel 7 lid 8 en lid 9 Accijnsrichtlijn. 
656.  Artikelen 14 tot en met 20 Accijnsrichtlijn. 
657.  Artikel 10 bis t/m artikel 10 quater Accijnsrichtlijn. 
658.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 20. Kamer-

stukken II 2003-2004, 22 112, nr. 335, blz. 20-23. 
659.  Artikel 22 Accijnsrichtlijn. 
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Teruggaaf van accijns wordt verleend voor goederen welke door een ondernemer 
zijn overgebracht naar een ondernemer of een publiekrechtelijk lichaam, anders dan 
als ondernemer, in een andere lidstaat, dan wel in geval van verkopen op afstand: voor 
goederen die zijn geleverd aan natuurlijke personen of rechtspersonen in een andere 
lidstaat die niet de hoedanigheid hebben van vergunninghouder van een belastingen-
trepot, GB of NGB en direct of indirect voor rekening van een in Nederland gevestigde 
verkoper worden verzonden of vervoerd, en waarvoor de in de lidstaat van bestem-
ming verschuldigde accijns is voldaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen van 
die lidstaat660. Intracommunautair handelsverkeer van accijnsgoederen die al verac-
cijnsd zijn, is immers ook mogelijk. In dat geval moet de accijns van goederen die een 
commerciële bestemming hebben, opnieuw worden voldaan, maar nu in de lidstaat 
van bestemming661. 

Ter verkrijging van de teruggaaf moet de belanghebbende (1) voorafgaand aan de 
verzending van de accijnsgoederen een verzoek om teruggaaf indienen, (2) de accijns-
goederen vervoeren onder dekking van een AGD en (3) het van de geadresseerde te-
rugontvangen derde exemplaar van het AGD aan de inspecteur overleggen, voorzien 
van de aantekening door de geadresseerde dat de goederen door hem zijn ontvan-
gen662. De belanghebbende dient een document te overleggen waaruit blijkt dat de 
betaling van accijns in het land van bestemming heeft plaatsgevonden. Als in de lid-
staat van bestemming een vrijstelling geldt of anderszins geen accijns verschuldigd is, 
dienen gegevens te worden verstrekt waaruit blijkt dat de accijnsgoederen in de lid-
staat van bestemming zijn afgeleverd. Uit die gegevens moet blijken dat de fiscale 
autoriteit op de hoogte is van de ontvangst van de goederen en dat ter zake een vrij-
stelling geldt663. 

4.6.13 Invoer en uitvoer 

Invoer van accijnsgoederen is de binnenkomst van die goederen in de Gemeenschap. 
De invoer van accijnsgoederen die onder een communautaire douaneregeling worden 
geplaatst, wordt verlegd naar het tijdstip waarop deze goederen worden onttrokken 

 
660.  Artikel 71 lid 1 onderdeel e en onderdeel f Wa. 
661.  Artikel 10 lid 4, artikel 20 lid 4 en artikel 22 lid 1 en lid 3 Accijnsrichtlijn. 
662.  Artikel 31a UB Accijns. Goedgekeurd is, dat een ondernemer die meer dan eenmaal accijnsgoede-

ren, waarvan de accijns is geheven, verzendt naar een andere lidstaat bij een tweede en volgende 
zending een verzoek om teruggaaf van accijns pas doet nadat de goederen zijn overgebracht naar 
een andere lidstaat. Na ontvangst van het eerste verzoek om teruggaaf stelt de inspecteur verzoeker 
schriftelijk in kennis van de eisen waaraan verzoeken om teruggaaf moeten voldoen. De ratio van 
deze goedkeuring is, dat een ondernemer die meer dan eenmalig accijnsgoederen verzendt naar 
een andere lidstaat, waarvoor om teruggaaf van accijns wordt verzocht, uit ervaring bekend kan 
zijn met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor teruggaaf in aanmerking te ko-
men. Om die reden verliest de verplichting om voorafgaand aan de verzending van de goederen al 
een verzoek om teruggaaf te moeten doen haar belang. Besluit van de staatssecretaris van 
22 augustus 2003, CPP 2003/1800M. 

663.  Artikel 31b UB Accijns. 
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aan deze regeling664. Het begrip invoer wordt aangemerkt als uitslag tot verbruik, 
tenzij de accijnsgoederen onder de schorsingsregeling wordt geplaatst, hetgeen bete-
kent overbrenging naar een belastingentrepot665. 

Bij uitvoer van communautaire accijnsgoederen die zijn geplaatst onder de schor-
singsregeling wordt de schorsingsregeling gezuiverd door certificering door het doua-
nekantoor van uitgang uit de Gemeenschap. Uitvoer is het brengen van goederen 
buiten de Gemeenschap. Dit betekent dat het kantoor van uitgang verklaart dat de 
goederen de Gemeenschap daadwerkelijk hebben verlaten666. Dit douanekantoor moet 
de afzender het voor hem bestemde gecertificeerde exemplaar van het AGD terugstu-
ren667. Wanneer geen zuivering plaatsvindt, moet de afzender van de goederen de 
fiscale autoriteit van zijn lidstaat daarvan in kennis stellen binnen een door die autori-
teit vast te stellen termijn. Deze termijn mag echter, zoals gezegd, niet langer zijn dan 
drie maanden na de datum van verzending van de goederen668. 

Een communautaire douaneregeling is een communautaire regeling met betrek-
king tot douanevervoer, entrepots, actieve veredeling, behandeling onder douanetoe-
zicht, tijdelijke invoer, passieve veredeling en uitvoer naar een derde land, wederuit-
voer daaronder begrepen669. Als accijnsgoederen die afkomstig zijn uit een derde land 
zich bij binnenkomst in Nederland al onder één van deze douaneregelingen bevinden 
of als deze goederen bij binnenkomst in Nederland onder één van deze regelingen 
worden geplaatst, wordt het brengen van de goederen in Nederland niet aangemerkt 
als invoer. Op het moment waarop de douaneregeling overeenkomstig de daarvoor 
geldende voorschriften wordt beëindigd, of op het moment waarop de accijnsgoede-
ren aan de douaneregeling worden onttrokken, vindt het belastbaar feit van de invoer 
plaats. Bij de economische douaneregeling behandeling onder douanetoezicht moeten 
goederen alvorens zij in het vrije verkeer worden gebracht voldoen aan bepaalde 
technische eisen, gesteld ingevolge communautaire of nationale wet- en regelgeving, 
zoals eisen op het gebied van gezondheid, milieu of veiligheid670. Beëindiging van een 
douaneregeling kan plaatsvinden door de goederen onder een andere douaneregeling 
te plaatsen. In dat geval wordt het beëindigen voor de accijnsheffing evenmin aange-
merkt als invoer. Als bijvoorbeeld accijnsgoederen vanuit Noorwegen met toepassing 
van de regeling communautair douanevervoer worden vervoerd naar Nederland met 
als bestemming Zwolle, wordt de buitengrensoverschrijding bij het binnenkomen in 
Nederland niet aangemerkt als invoer. Bij aankomst in Zwolle wordt de regeling 

 
664. Artikel 5 lid 1 tweede en derde volzin Accijnsrichtlijn. 
665. Artikel 6 Accijnsrichtlijn. 
666. Artikel 19 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
667. Artikel 18 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
668. Artikel 19 lid 5 Accijnsrichtlijn. 
669.  Artikel 1a lid 1 onderdeel l Wa. 
670.  Artikel 551 lid 1 UCDW. Artikel 1 CDW. Eisen van de zijde van belanghebbenden zoals die in ver-

band met een verdere distributie van de goederen kunnen daaronder niet worden gerangschikt. Be-
sluit de staatssecretaris van 9 september 2003, nr. CPP2003/2224M. De behandelingskosten ter za-
ke van de behandeling onder douanetoezicht verhogen de douanewaarde van de behandelde goe-
deren. Artikel 551 lid 3 UCDW. Besluit van de staatssecretaris van 9 september 2003, nr. 
CPP2003/2225M. 



Schorsingsregeling 4.6 

425 

communautair douanevervoer beëindigd. Als de goederen daar ten invoer tot verbruik 
worden aangegeven vindt het belastbaar feit van de invoer plaats. Als de goederen 
evenwel onder een andere douaneregeling worden geplaatst, bijvoorbeeld opslag in 
een entrepot of plaatsing onder de regeling actieve veredeling, dan wordt het beëindi-
gen van de regeling communautair douanevervoer niet als invoer aangemerkt. 

Het binnenbrengen van goederen vanuit een derde land op het grondgebied van de 
Gemeenschap is een terrein dat wordt bestreken door de communautaire douanebe-
palingen. Deze bepalingen voorzien in een aantal mogelijkheden om goederen op dat 
grondgebied binnen te brengen zonder dat dit leidt tot (onmiddellijke) verschuldigd-
heid van belastingen bij invoer. De goederen worden in dat geval geplaatst onder één 
van de voorziene communautaire douaneregelingen. Ook is het mogelijk dat goederen 
in een derde land al worden geplaatst onder een douaneregeling die een groter toe-
passingsgebied kent dan alleen het grondgebied van de Gemeenschap. Voor deze 
categorie douaneregelingen zijn de veelal op basis van verdragen vastgestelde bepa-
lingen geïncorporeerd in de communautaire wetgeving, zodat die tevens kunnen 
worden dienen als communautaire douaneregelingen. Hoewel deze bepalingen zijn 
opgesteld ter verzekering van de heffing van de douanerechten bij invoer, moeten 
deze met het oog op de bevordering van de mogelijkheden van de handel, eveneens zo 
veel mogelijk toepassing vinden voor de niet-communautaire accijnzen. Niet als in-
voer wordt aangemerkt het671: 
1. brengen van een accijnsgoed vanuit een derde land naar een belastingentrepot; 
2. brengen van een accijnsgoed vanuit een derde land naar een plaats voor tijdelijke 

opslag; 
3. in Nederland plaatsen onder een communautaire douaneregeling van een vanuit 

een derde land binnengebracht accijnsgoed; 
4. brengen van een accijnsgoed dat is geplaatst onder een communautaire douanere-

geling naar een belastingentrepot die voor dat soort accijnsgoederen als zodanig is 
aangewezen; 

5. brengen van een accijnsgoed vanuit een plaats voor tijdelijke opslag naar een 
belastingentrepot die voor dat soort accijnsgoederen als zodanig is aangewezen; 

6. onder ambtelijk toezicht vernietigen van een accijnsgoed dat onder een commu-
nautaire douaneregeling is geplaatst. 

 
Bij de overbrenging van de goederen moeten voorwaarden in acht worden genomen 
ter verzekering van de heffing van de accijns672. De accijnsheffing wordt opgeschort in 
afwachting van het bereiken van de beoogde bestemming onder het naleven van de 
gestelde voorwaarden.  

Het brengen moet bij het aangeven voor het vrije verkeer worden aangetoond met 
een vervoersopdracht, waarop een verklaring is gesteld van de vergunninghouder van 
het belastingentrepot waarnaar de accijnsgoederen zullen worden overgebracht dat 
de accijnsgoederen worden overgebracht naar zijn belastingentrepot en in de admini-
stratie van zijn belastingentrepot worden opgenomen. De accijnsgoederen moeten 

 
671.  Artikel 3 lid 3 Wa. 
672.  Artikel 2 t/m artikel 6 UB Accijns. 
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binnen één maand na het tijdstip waarop de vereiste aangifte is gedaan hun bestem-
ming te hebben bereikt. De vervoersopdracht wordt opgemaakt door de vergunning-
houder van het belastingentrepot waarnaar de accijnsgoederen worden overgebracht, 
dan wel in diens opdracht673, en moet worden overgelegd bij de aangifte tot plaatsing 
onder de douaneregeling vrij verkeer ten bewijze dat geen accijns ter zake van de 
invoer verschuldigd is674. 

Het brengen dan wel vernietigen onder ambtelijk toezicht van de accijnsgoederen 
moet geschieden met inachtneming van de formaliteiten die op grond van de DW 
moeten worden vervuld675. 

4.6.14 Belastingentrepot 

Een belastingentrepot is iedere plaats op het grondgebied van de Gemeenschap waar 
op grond van de wettelijke bepalingen van de lidstaat waar het belastingentrepot zich 
bevindt, accijnsgoederen onder schorsing van accijns mogen worden vervaardigd, be- 
of verwerkt, ontvangen, verzonden of voorhanden mogen zijn676. Zoals gezegd, wordt 
de benaming accijnsgoederenplaats (AGP) in Nederland gebruikt voor de aanduiding 
van het communautaire begrip belastingentrepot677. Het begrip belastingentrepot ofwel 
accijnsgoederenplaats (AGP) is van groot belang, omdat de belastingentrepots in het 
intracommunautaire verkeer van accijnsgoederen een centrale rol spelen678. In of van-
uit een belastingentrepot mogen onder schorsing van accijns alleen accijnsgoederen 
worden geproduceerd, bewerkt, verwerkt, voorhanden gehouden, ontvangen of ver-
zonden door een erkend entrepothouder679. In de Nederlandse wetgeving wordt in 
plaats van het communautaire begrip erkend entrepothouder de aanduiding vergun-
ninghouder gebruikt.  

4.6.15 Herkomst aantonen 

Van accijnsgoederen – andere dan tabaksproducten die zijn voorzien van de wettelijk 
voorgeschreven accijnszegels – die worden vervoerd dan wel voorhanden zijn buiten 

 
673.  Artikel 4 UB Accijns. 
674.  De vervoersopdracht moet bevatten de NAW-gegevens en specifieke gegevens betreffende de 

overbrenging. De naam en het adres van de vergunninghouder of van degene die in deze namens 
hem optreedt, het nummer van de vergunning van de vergunninghouder, de naam en het adres van 
vervoerder, de naam en het adres van de vergunninghouder van de AGP waar de accijnsgoederen 
naar toe gaan en het adres van die AGP, de soort, de hoeveelheid en de voor de accijnsheffing van 
belang zijnde samenstelling van de accijnsgoederen, de datum waarop de overbrenging van de ac-
cijnsgoederen aanvangt, een dagtekening, een ondertekening. Afschriften van de vervoersopdrach-
ten worden door de vergunninghouder van het belastingentrepot bij zijn administratie bewaard. 
Artikel 6 UB Accijns. 

675.  Artikel 5 UB Accijns jo. artikel 2 lid 2 onderdeel a DW. 
676.  Vgl. artikel 1a lid 1 onderdeel c Wa. 
677.  Artikel 4 onderdeel b Accijnsrichtlijn. 
678.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 23. 
679.  Artikel 4 onderdeel a Accijnsrichtlijn. 
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een belastingentrepot, moet aan de hand van documenten de herkomst kunnen wor-
den aangetoond680. De documenten mogen niet ouder zijn dan zes dagen681. Als zo’n 
document kan dienen een factuur of een vrachtdocument. Bij vervoer van wijn naar 
particulieren wordt veelal gewerkt met etiketten die op de verpakkingen zijn aange-
bracht. Deze treden dan in de plaats van het gebruikelijke vervoerbewijs of de factuur. 
Met etiket wordt in dit verband niet bedoeld het etiket dat gebruikelijk op de fles 
wordt aangebracht. Het gaat om etiketten die op de andere verpakking dan de recht-
streekse verpakking zijn aangebracht682. Het gebruik van het etiket is niet verplicht. 
Het laat onverlet de mogelijkheid de herkomst van de wijn aan te tonen met een fac-
tuur of vervoersdocument. 

4.6.16 Toezicht en controle energieproducten 

De voorschriften van de Accijnsrichtlijn inzake toezicht en controle zijn onder meer 
van toepassing op het vervoer van energieproducten waarvoor een tarief is vastgesteld 
en van energieproducten die fraudegevoelig zijn683. De bepalingen inzake controles en 
verkeer van de Accijnsrichtlijn zijn uitsluitend van toepassing op: (1) plantaardige 
oliën en vetten (GN-codes 1507 t/m 1518), indien deze zijn bestemd om als verwar-
mings- of motorbrandstof te worden gebruikt, (2) benzol, toluol, xylol en andere 
mengsels van aromatische koolwaterstoffen (GN-codes 2707 10, 2707 20, 2707 30 en 
2707 50), (3) lichte oliën en preparaten (GN-codes 2710 11 t/m 2710 19 69), 
(4) gasvormige koolwaterstoffen (GN-code 2711, met uitzondering van 2711 11, 
2711 21 en 2711 29), (5) verzadigde acyclische koolwaterstoffen (GN-code 2901 10), 
(6) benzeen, tolueen, o-xyleen, m-xyleen, p-xyleen en mengsels van xyleenisomeren 
(GN-codes 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 en 2902 44), (7) methanol 
(methylalcohol) (GN-code 2905 11 00) die niet van synthetische oorsprong zijn, indien 
deze zijn bestemd voor gebruik als verwarmings- of motorbrandstof, en (8) mengsels 
van methylesters van plantaardige oliën en vetten (GN-code 3824 90 99), indien deze 
zijn bestemd om als verwarmings- of motorbrandstof te worden gebruikt. 

Deze lijst bevat de energieproducten waarvoor een tarief is vastgesteld alsmede de 
energieproducten die naar de mening van een meerderheid van de lidstaten fraudege-
voelig zijn. Voor speciale lichte oliën (producten van de GN-codes 2710 11 21, 2710 11 
25 en 2710 19 29 (speciale en testbenzine, gebruikt in diverse toepassingen, zoals 
reinigingsproducten, verdunners, voor chemische bereidingen en analytische doelein-
den)) zijn de bepalingen inzake controles en verkeer uitsluitend van toepassing op 
handelsverkeer in bulk. 

 
680.  Artikel 80 lid 1 Wa. Artikel 34 lid 1 UB Accijns. 
681.  Artikel 34 lid 2 UB Accijns. 
682.  Artikel 54 UR Accijns. Een kopie van het document wordt bij de administratie bewaard. Er wordt op 

vermeld de plaats en dagtekening van afgifte, de naam, het adres en de hoedanigheid van de afzen-
der, de naam, het adres en de hoedanigheid van de ontbieder en de plaats waar het pand zich be-
vindt waar de goederen naartoe worden vervoerd, de soort accijnsgoederen naar de onderscheidin-
gen van de Wa en de hoeveelheid, en de merken en nummers, aantal en soort van de verpakkingen. 

683.  Artikel 20 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 



4.6   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

428 

Zodra een lidstaat constateert dat andere dan deze bedoelde energieproducten zijn 
bestemd voor gebruik, worden aangeboden voor verkoop of worden gebruikt als ver-
warmings- of motorbrandstof (fictieve energieproducten), dan wel aanleiding geven 
tot fraude, ontwijking of misbruik, stelt deze lidstaat de EC daarvan onverwijld in 
kennis. Dit geldt ook voor elektriciteit684. De EC zendt de kennisgeving binnen één 
maand na ontvangst aan de andere lidstaten toe. Vervolgens beslist de EC, bijgestaan 
door het Accijnscomité, binnen drie maanden of de betrokken producten moeten 
vallen onder de bepalingen inzake controles en verkeer van de Accijnsrichtlijn685. 

4.6.17 Bilaterale overeenkomsten 

Uit hoofde van bilaterale overeenkomsten kunnen de lidstaten voor sommige of alle 
accijnsgoederen afzien van sommige of alle in de Accijnsrichtlijn genoemde controle-
maatregelen voor zover voor deze goederen geen tarief is vastgesteld. Dergelijke over-
eenkomsten hebben geen gevolgen voor de lidstaten die er geen partij bij zijn. Ook 
kunnen de lidstaten bilaterale overeenkomsten sluiten tot het achterwege laten van 
AGD’n in het intracommunautair verkeer van energieproducten die worden gebruikt 
anders dan als motorbrandstof of als brandstof voor verwarming en waarvoor geen 
tarief is vastgesteld (fictieve energieproducten). Een vergunninghouders van een be-
lastingentrepot kan dan machtiging worden verleend om het administratief belastin-
gentrepot achterwege te laten voor deze energieproducten voor zover deze worden 
verzonden naar een (ander) belastingentrepot, GB of NGB in een andere lidstaat. Al 
deze bilaterale overeenkomsten worden gemeld aan de EC, die de andere lidstaten van 
het bestaan ervan op de hoogte stelt686. 

Nederland heeft met België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Ko-
ninkrijk (VK) overeenkomsten gesloten op grond waarvan aan vergunninghouders van 
een belastingentrepot vergunning kan worden verleend om voor de GN-codes 2707 10 
90 (benzol), 2707 20 90 (toluol), 2707 30 90 (xylol), 2707 50 91, 2707 50 99 (andere 
mengsels van aromatische koolwaterstoffen), 2710 00 21, 2710 00 25, 2710 00 59 
(aardolie en olie uit bitumineuze mineralen die in bulk worden vervoerd), 2901 10 90 
(verzadigde acyclische koolwaterstoffen), 2902 20 90 (benzeen), 2902 30 90 tolueen), 
2902 41 00 (o-xyleen), 2902 42 00 (m-xyleen), 2902 43 00 (p-xyleen) en 2902 44 90 
(mengsels van xyleenisomeren)687 het AGD te vervangen door een vrachtdocument. Op 

 
684.  Artikel 20 lid 2 en artikel 27 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 5 en artikel 7 van Besluit 

1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening 
van de aan de EC verleende uitvoeringsbevoegdheden, PB nr. L 184/24, 17 juli 1999. 

685.  Artikel 20 lid 2 en artikel 27 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 5 en artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening 
van de aan de EC verleende uitvoeringsbevoegdheden, PB nr. L 184/24, 17 juli 1999. 

686.  Artikel 20 lid 3 Richtlijn energiebelastingen (voorheen: artikel 2bis lid 3 Structuurrichtlijn minerale 
oliën). Artikel 2 lid 2 Tweede vereenvoudigingsrichtlijn. Artikel 2 lid 6 Wa. Kamerstukken II 
1995-1996, 24 463, nr. 8, blz. 2-3. 

687. De genoemde GN-codes zijn de codes met ingang van 1 oktober 1994. Pas als deze worden gewij-
zigd, mogen de actuele GN-codes worden opgenomen in de listing. 
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dat document moet worden vermeld dat vergunning werd verleend om het AGD ach-
terwege te laten688. 

4.6.18 Accijnsgoederen onder douaneregeling 

De accijnsgoederen die zich onder een communautaire douaneregeling bevinden, 
worden geacht zich onder schorsing van accijns te bevinden689. Dit betekent dat de 
bepalingen van de Accijnsrichtlijn inzake het vervoer van accijnsgoederen dan niet 
van toepassing zijn. Ingeval accijnsgoederen worden geplaatst onder de communau-
taire douaneregeling douanevervoer behoeft het vervoer niet te worden aangetoond 
met een AGD690. De waarborging van de heffing van de verschuldigde accijns vindt in 
die gevallen plaats met gebruikmaking van de douaneregeling. De douaneregeling 
uitvoer is hiervan uitgesloten. De douaneregeling uitvoer is, in tegenstelling tot bij-
voorbeeld de communautaire douaneregeling douanevervoer, géén bewaakte regeling, 
dat wil zeggen dat er geen douanetechnische controle plaatsvindt op de daadwerkelij-
ke uitvoer en bovendien wordt er in het kader van deze regeling geen zekerheid ge-
steld691. Om deze reden is in de Accijnsrichtlijn bepaald dat de overbrenging van ac-
cijnsgoederen die bestemd zijn voor een derde land, moet geschieden met gebruikma-
king van het AGD als dat vervoer plaatsvindt over het grondgebied van een andere 
lidstaat. Dienovereenkomstig houdt de communautaire douanewetgeving rekening 
met het feit dat in die gevallen het brengen van accijnsgoederen naar het kantoor van 
uitgang – het douanekantoor vanwaar de goederen het grondgebied van de Gemeen-
schap verlaten – wordt aangetoond door middel van het AGD en dat de goederen 
alsdan niet langer vergezeld behoeven te gaan van de aangifte ten uitvoer692. 

Hoewel de Accijnsrichtlijn zich in beginsel beperkt tot het verkeer binnen de Ge-
meenschap, wordt vanuit een oogpunt van uniformiteit gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid deze regeling eveneens van toepassing te laten zijn op het brengen van een 
accijnsgoed naar een derde land zonder dat dit geschiedt over het grondgebied van 

 
688.  De vergunninghouder moet maandelijks een overzicht verstrekken van de afgeleverde hoe-

veelheden minerale oliën. Het verstrekken van dit overzicht moet als voorwaarde in de vergunning 
worden opgenomen. Het overzicht, uitgesplitst naar afnemer en land van bestemming wordt door 
tussenkomst van het Belastingdienst/Douane Informatie Centrum te Rotterdam (DIC) als ren-
seignement voor controledoeleinden aan de lidstaat van bestemming te worden gezonden. De van 
de vergunninghouders ontvangen opgaven worden door het DIC maandelijks verzonden aan de au-
toriteiten in België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. De opgaven die 
het DIC ontvangt uit België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk worden 
ten behoeve van de controle op de afnemers van de energieproducten aan de douanedistricten ge-
zonden. Zie voor de elementen van de vergunning in Nederland: Besluit Staatssecretaris van 27 mei 
1998, nr. VB98/1197, mededeling 38. Paragraaf 16.2.1.5 LA. 

689.  Artikel 5 Accijnsrichtlijn. 
690. Zie: Besluit van de Nederlandse staatssecretaris van 28 juni 1995, houdende wijziging van het 

Uitvoeringsbesluit accijns, NvT, Stb. 1995, 332, blz. 7. Artikel 2, artikel 2a lid 6 en lid 7, artikel 3, ar-
tikel 3a lid 1, lid 2, lid 4, lid 5, artikel 3c lid 1, lid 4, lid 6 UB Accijns. 

691.  Zie: Besluit van de Nederlandse staatssecretaris van 28 juni 1995, houdende wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit accijns, NvT, Stb. 1995, 332, blz. 6. 

692. Artikel 793 UCDW. 
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een andere lidstaat. Daarom moet het brengen van een accijnsgoed naar een derde 
land in alle gevallen, dus ook bij rechtstreekse uitvoer vanuit een lidstaat, kunnen 
worden aangetoond met een AGD. Voorts is bepaald dat in de situaties waarin het 
vervoer plaatsvindt met gebruikmaking van de communautaire douaneregeling doua-
nevervoer, bijvoorbeeld als de accijnsgoederen worden vervoerd via het grondgebied 
van een lidstaat van de EVA, dan wel naar een EVA-lidstaat, via één of meer niet tot de 
EVA behorende derde landen of als de accijnsgoederen ingevolge de douanewetgeving 
moeten worden vervoerd naar het kantoor van uitgang met gebruikmaking van de 
communautaire douaneregeling douanevervoer, de accijnsgoederen worden geacht 
zich te bevinden onder schorsing van accijns. 

4.6.19 Overbrenging via pijpleiding 

De handelwijze die gevolgd moet worden als het gebruik van het AGD feitelijk niet 
passend is, moet worden vastgesteld volgens de bijzondere regelgevingsprocedure 
van de Accijnsrichtlijn693. Deze gang van zaken ziet in het bijzonder op het vervoer van 
accijnsgoederen via pijpleidingen694. Met inachtneming van de Verordening onverac-
cijnsd document stellen de lidstaten daarvoor hun eigen uitvoeringsregels op695. Met 
betrekking tot het transport van accijnsgoederen door pijpleidingen is het onmogelijk 
het AGD de goederen te doen vergezellen. Zo zal een pijpleiding – althans het gedeelte 
dat ligt op het grondgebied van een lidstaat – worden aangemerkt als een belastingen-
trepot. De leiding wordt niet aangemerkt als een vervoerssysteem. De beheerder van 
de pijpleiding moet in elke lidstaat waar die doorheen loopt in het bezit zijn van een 
vergunning voor een belastingentrepot. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van 
het product, de pijplijn zelf en voor de voldoening van de accijns in die lidstaat. Van de 
te verlenen vergunning, waarin de lengte van de pijpleiding en de locatie van alle 
punten voor de toevoer en de afvoer van minerale oliën moeten zijn opgenomen, 
wordt een afschrift gezonden aan de douaneautoriteiten van de andere lidstaten waar 
de pijpleiding is gelegen.  

In de praktijk wordt een pijpleiding ook veelal beheerd door afzonderlijke onder-
nemingen. Het vervoer van minerale oliën van raffinaderij A in Rotterdam via een 
pijpleiding van onderneming B naar olieopslagplaats C in Duitsland leidt voor de ac-
cijns dan tot het overbrengen van minerale oliën onder schorsing van accijns van A 
naar B en vervolgens van B naar C. Voor beide overbrengingen geldt dat deze niet 
behoeven te worden aangetoond met een AGD696. Van de overbrenging per pijpleiding 
is de vergunninghouder van het belastingentrepot gehouden de inspecteur maande-
lijks een opgaaf te zenden697. Het brengen van minerale oliën in de pijpleiding wordt 
aangemerkt als inslag in het belastingentrepot. Het onttrekken van minerale oliën uit 
de pijpleiding wordt aangemerkt als uitslag uit het belastingentrepot, tenzij de mine-

 
693.  Artikel 24 Accijnsrichtlijn. 
694.  Artikel 3 Verordening onveraccijnsd document. 
695.  Artikel 15 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
696.  Voor Nederland: Artikel 3d lid 1 UB Accijns, in afwijking van artikel 2a en artikel 3c UB Accijns. 
697.  Artikel 3d lid 2 UB Accijns. 
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rale oliën worden ingeslagen in een ander belastingentrepot. In de aan de beheerder 
van de pijpleiding af te geven vergunning voor het belastingentrepot moet worden 
bepaald, dat bij de periodieke aangifte een overzicht moet worden overgelegd van de 
hoeveelheid minerale olie die in de pijpleiding is ingebracht en van de hoeveelheid 
minerale olie die uit de pijpleiding is gehaald. Daarnaast dient een overzicht van het 
voorraadverloop te worden overgelegd. Deze overzichten moet de vergunninghouder 
eveneens zenden aan de douaneautoriteiten van de andere lidstaten waar de pijplei-
ding is gelegen.  

4.6.20 Elektronische bescheiden 

De gegevens van de documenten mogen tijdens het vervoer of het voorhanden hebben 
van accijnsgoederen buiten een belastingentrepot niet uitsluitend elektronisch voor-
handen zijn698. Er bestaat geen zekerheid dat de gegevens eenmaal opgeslagen in een 
handterminal niet meer kunnen worden gewijzigd en is evenmin zeker dat de gege-
vens die daarin zijn opgeslagen, overeenstemmen met de gegevens die in de admini-
stratie van de betreffende ondernemer zijn vastgelegd. Daarom kunnen uitsluitend 
elektronische gegevens niet dienen voor het aantonen van de herkomst van de ac-
cijnsgoederen en kunnen elektronisch opgeslagen gegevens van de voorgeschreven 
documenten niet vervangen699. Deze vereisten gelden niet voor accijnsgoederen bene-
den de limieten voor persoonlijk gebruik, en voor accijnsgoederen die bij anderen dan 
ondernemers voorhanden zijn of door hen worden vervoerd voor eigen verbruik voor 
zover die producten zich bevinden in de gebruikelijke kleinhandelsverpakking. 

4.6.21 Administratieve samenwerking 

Iedere lidstaat kan op grond van de Verordening administratieve samenwerking op 
het gebied van de accijnzen ten behoeve van een effectievere bestrijding van fraude en 
het waarborgen van een juiste heffing van accijnzen van alcohol-, energie- en tabaks-
producten een andere lidstaat vragen om de informatie te verstrekken die nuttig kan 
zijn om het juiste bedrag van de verschuldigde accijns te bepalen700. In het kader van 
deze administratieve samenwerking is onder meer bepaald, dat de fiscale autoriteit 
van een lidstaat de fiscale autoriteit van een andere lidstaat kan verzoeken om opgave 
van informatie ter aanvulling van het digitale register van vergunninghouders van 
belastingentrepots en van voor accijnsdoeleinden geregistreerde bedrijven, ook wel 
genoemd het register van bedrijven en belastingentrepots, het System of Exchange of 
Excise Data (SEED). Verder wordt samengewerkt middels het accijnsgoederencontrole-
systeem, het Movement Verification System (MVS), een systeem van elektronische for-

 
698.  Artikel 18 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
699. Besluit van de Nederlandse staatssecretaris van 1 oktober 2003, CPP2003/1831M. 
700.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 28 oktober 1999, nr. C-55/98, Skatteministeriet vs. Bent Vestergaard 

(aftrek van uitgaven voor cursussen voor beroepsopleiding verschilt naargelang de lidstaat waar de 
cursussen worden gegeven), Jur. 1999, blz. I-07641, r.o. 26. HvJ EG 11 augustus 1995, nr. C-80/94, 
G.H.E.J. Wielockx vs. Inspecteur der directe belastingen, Jur. 1995, blz. I-02493, r.o. 26.  
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mulieren701. Deze systemen worden beheerd door de Bureaux de Liaison Accises, de 
verbindingsbureaus voor accijnzen van de lidstaten, welke overzicht hebben over alle 
accijnsgoederenstromen, de communautaire procedures controleren en de recht-
streekse contacten tussen de fiscale autoriteiten bevorderen om de onderlinge sa-
menwerking en die met de EC effectief te laten verlopen702. Op deze uitwisselingen is 
de Verordening administratieve samenwerking van toepassing. Voorzien is in het 
horen van de bij de gegevensuitwisseling betrokken personen en in uitwisseling van 
gegevens bij steekproefcontroles aan de hand van geautomatiseerde procedures en 
door middel van een uniform controledocument703. 

4.6.22 EWS, SEED, SIPA, MVS, EMCS en CLIENT 

Het Early Warning System (EWS) ofwel het Système d’information préalable en matière 
d’accises (SIPA), is een systeem waarbij, ingeval accijnsgoederen onder schorsing van 
accijns worden overgebracht: 
1. naar een andere lidstaat704; of 
2. naar een derde land via het grondgebied van een andere lidstaat705, 
de douane van de lidstaat van vertrek voorafgaand aan deze overbrenging daarvan op 
de hoogte wordt gebracht door de vergunninghouder uit wiens belastingentrepot de 
goederen zullen vertrekken. Het waarschuwingssysteem stelt de douaneautoriteiten 
in staat eventuele onregelmatigheden in een vroeg stadium te constateren, waardoor 
eerder en sneller kan worden ingegrepen, en waardoor ook een mogelijke volgende 
onregelmatigheid kan worden voorkomen. Het niet voldoen aan de verplichtingen 
inzake het EWS is een strafbaar feit706. 

De douaneautoriteit van de lidstaat van vertrek kan dan – op basis van een risico-
analyse – besluiten de douaneautoriteit van de lidstaat van bestemming over deze 
overbrenging te informeren707. Deze is dan in staat om op korte termijn te controleren 
of de accijnsgoederen ook daadwerkelijk op de plaats van bestemming zijn aangeko-
men. Een dergelijke steekproefsgewijze uitwisseling van informatie tussen de lidsta-
ten vindt haar basis in de Accijnsrichtlijn708. Indien gewenst kan door de douaneautori-
teit van de lidstaat van bestemming op basis van deze informatie worden overgegaan 
tot een fysieke controle van de accijnsgoederen op het moment van aankomst. 

 
701. Artikel 15bis Accijnsrichtlijn. 
702.  Kamerstukken II 2003-2004, 21 109, nr. 128, blz. 8-10. Kamerstukken II 2003-2004, 22 112, nr. 308, 

blz. 3-4. 
703. Artikel 15ter Accijnsrichtlijn. 
704.  Artikel 2b UB Accijns. 
705.  Artikel 3 lid 6 UB Accijns. 
706.  Artikel 42 onderdeel a UB Accijns. Deze overtreding wordt bestraft met een geldboete van de derde 

categorie. Artikel 70 lid 1 AWR. 
707. Zie ook: Toepassing EWS en visering administratief geleidedocumenten na ontvangst, Directie 

Douane, afdeling doelgroepmanagement, Besluit van de staatssecretaris van 6 januari 2000, nr. 
99/74/4746 (Mededeling 1). 

708.  Artikel 19 lid 6 jo. artikel 15ter Accijnsrichtlijn. 
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In het Accijnscomité zijn de lidstaten overeengekomen, dat (1) het EWS toepassing 
vindt op de overbrenging van sigaretten, niet-gedenatureerde alcohol en alcoholhou-
dende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22%vol, en ethylalcohol, niet-
gedenatueerd (EWS-goederen), (2) elke zending die bestemd is voor een andere lid-
staat moet worden gemeld aan de douane van de lidstaat van vertrek. De lidstaten 
hebben de vrijheid om hiervan af te wijken, (3) de zendingen die zijn bestemd voor 
een derde land (uitvoer) eveneens aan de douane van de lidstaat van vertrek moeten 
worden gemeld voor zover het douanekantoor van waaruit de goederen de Gemeen-
schap zullen verlaten is gelegen in een andere lidstaat dan die van vertrek, (4) de lid-
staten bepalen op welke wijze zij de informatie van de belanghebbende wensen te 
ontvangen. Bij voorkeur geschiedt dit met behulp van een kopie van het AGD dat ten 
behoeve van dat vervoer wordt opgemaakt. Andere middelen van communicatie, zoals 
e-mail, zijn niet uitgesloten, (5) op basis van risicoanalyse de lidstaat van vertrek be-
paalt welke meldingen worden doorgegeven aan de lidstaat van bestemming, en (6) 
de communicatie tussen de lidstaten verloopt via centrale meldpunten.  

De vergunninghouder is verplicht kennisgeving te doen van de door hem te ver-
richten overbrengingen van (1) overige alcoholhoudende producten (gedistilleerde 
dranken)709, voor zover het betreft de producten van GN-code 2207, niet-gedenatu-
reerde ethylalcohol, en van GN-code 2208, voor zover het betreft de producten met 
een alcoholgehalte van meer dan 22%vol en met uitzondering van de samengestelde 
alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken, 
(2) overige alcoholhoudende producten (gedistilleerde dranken)710, voor zover het 
betreft producten met een alcoholgehalte van meer dan 22%vol, en (3) sigaretten711 
naar een andere lidstaat onder schorsing van accijns712. 

De kennisgeving moet plaatsvinden door toezending of overlegging aan de inspec-
teur van een kopie van een van de exemplaren van het AGD dat ten behoeve van de 
overbrenging is opgemaakt713. De kennisgeving moet de voorziene datum en tijdstip 
van vertrek van de goederen bevatten. Een uur voordat met de overbrenging van de 
accijnsgoederen wordt aangevangen moet de kennisgeving door de inspecteur zijn 
ontvangen714. Deze termijn stelt de douaneautoriteit in staat de douaneautoriteit van 
de lidstaat van bestemming voor de aankomst van de goederen aldaar van de over-
brenging op de hoogte te stellen.  

Het EWS werkt, zoals gezegd, ook bij uitvoer, overbrengingen naar een derde land, 
voor zover de goederen worden uitgevoerd over het grondgebied van een andere 
lidstaat en voor zover de overbrenging dient te worden aangetoond met een admini-
stratief AGD. Het EWS werkt dus niet wanneer goederen vanuit een lidstaat het 
grondgebied van de EG zullen verlaten. Het EWS werkt dus evenmin als de goederen 
worden vervoerd met gebruikmaking van de communautaire regeling douanevervoer 

 
709.  Als bedoeld in artikel 12 lid 1 onderdeel a Wa. 
710.  Als bedoeld in artikel 12 lid 2 Wa. 
711.  Als bedoeld in artikel 31 Wa. 
712.  Artikel 2b lid 1 UB Accijns. Artikel 3 lid 5 UR Accijns. 
713.  Artikel 2b lid 2 UB Accijns. Artikel 19 lid 1 tweede alinea Accijnsrichtlijn. 
714.  Artikel 2b lid 3 UB Accijns. 
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of als het goederen betreft die vanuit een taxfree shop door een reiziger worden mee-
gevoerd naar een derde land. In beide gevallen blijft het gebruik van het AGD achter-
wege715. 

Het EWS zal vóór 16 juni 2009 zijn vervangen door het Excise Movement and Control 
System (EMCS), een real time digitaal geïntegreerd computersysteem betreffende het 
verkeer van en de controle op accijnsgoederen. Ook worden de SEED-, SIPA- en 
MVS-systemen ondergebracht in het EMCS716. Het EMCS brengt 80.000 ondernemers 
met elkaar in contact via de nationale douaneautoriteiten met het oog op de verwer-
king van gegevens over het verkeer van accijnsgoederen717. Met het digitaliseren van 
administratieve verplichtingen, het informeren van de douaneautoriteiten vooraf-
gaand aan het vertrek van het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing, het op de 
voet volgen van de accijnsgoederenbewegingen, het uitvoeren van gerichte controles, 
en het uitwisselen van gegevens tussen de lidstaten, wordt met het EMCS een sterk 
verbeterd toezicht beoogd op het intracommunautair vervoer van accijnsgoederen. 
Het doel van het EMCS is het papieren AGD te vervangen door volledig digitale com-
municatie en controle en de accijnsfraude te reduceren. 

Het EMCS zal de goede werking van de interne markt bevorderen door 
(1) vereenvoudiging van het vervoer van accijnsgoederen door digitale overdracht van 
de verplichte gegevens van het geleidedocument in plaats van papieren documenten, 
(2) beveiliging van het vervoer van accijnsgoederen door de controle van de gegevens 
van de verzender en de goederen voorafgaand aan de verzending en een snellere en 
zekerder terugontvangst van het bewijs dat de goederen de geadresseerde hebben 
bereikt, en (3) het voordurend waarnemen van vervoersbewegingen van accijnsgoede-
ren door directe informatie en gerichte controles tijdens het vervoer. 

Het EMCS is van toepassing op alle communautaire accijnzen (de accijnzen van al-
coholhoudende, energie- en tabaksproducten), ten behoeve van al degenen die deze 
onder schorsing van accijns voorhanden hebben. 

Het ministerie van LNV (directie Industrie en Handel), de Belastingdienst/Douane, 
de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (verantwoordelijk voor het beheer en de 
verdere ontwikkeling van een aantal overheidsbrede ICT-voorzieningen (GBO.Over-
heid)) en het agrobedrijfsleven werken samen in het project CLIENT. CLIENT (Contro-

 
715.  Artikel 3 lid 6 UB Accijns. 
716.  Aan SEED kleven diverse mankementen. Zie: Verslag van de EC aan het EP en de Raad – Verslag 

over de tenuitvoerlegging van het Fiscalis-programma (1998-2002), COM (2003) 678 definitief. De 
uitwisseling van informatie wordt gehinderd door het niet volgen van gemeenschappelijke stan-
daarden, gebrek aan harmonisatie van accijnsnummers en informatie, traagheid van het verzend-
systeem AFIS en de problemen bij de integratie van de nationale systemen. Aldus worden niet alle 
diensten waarop gehoopt was geleverd, noch aan de nationale fiscale autoriteiten, noch aan markt-
deelnemers. Sommige overheidsdiensten gebruiken liever fax en elektronische berichtensystemen 
voor de uitwisseling van gegevens. Ondanks deze tekortkomingen draagt SEED volgens de lidstaten 
bij tot de verbetering van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten en tot de fraudebe-
strijding. 

717.  De in het kader van het Fiscalis-programma gefinancierde studie naar de haalbaarheid van EMCS 
heeft zeer gunstige resultaten opgeleverd, die ten grondslag liggen aan de voorstellen van de EC be-
treffende de informatisering op accijnsgebied, COM(2001) 466. 
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les op Landbouwgoederen bij Import en Export naar een Nieuwe Toekomst) werkt met 
een ICT-systeem, dat tot doel heeft administratieve en logistieke processen bij import 
en export van landbouwgoederen te verbeteren met onder meer nationale en interna-
tionale elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten en agrobedrij-
ven. CLIENT draagt zo bij aan een efficiëntere, effectievere organisatie en uitvoering 
van grenscontroles op landbouwgoederen en afgifte van exportcertificaten. Afstem-
ming van informatiestromen en controleprocessen kan bij alle overheids- en markt-
partijen onnodige lasten en vertragingen voorkomen. Vanuit de Rotterdamse haven 
kwam het eerst de vraag om grenscontroles efficiënter te maken. LNV nam de uitda-
ging aan om overheidsorganisaties beter met elkaar en met partijen uit het bedrijfsle-
ven te laten samenwerken. Buitengrensinspecties vallen deels onder verantwoorde-
lijkheid van LNV. Het betreft controles op dierlijke en plantaardige producten en be-
schermde uitheemse dier- en plantensoorten. Het ministerie ondersteunt harmonisa-
tie en vereenvoudiging in de uitvoering van regelgeving, omdat dit bijdraagt aan eco-
nomische groei en een verbeterde concurrentiepositie. Lastenverlichting, efficiëntere 
processen en een beter presterende overheid passen bovendien bij de doelstellingen 
van het overheidsbrede programma Andere Overheid. Op verzoek van het bedrijfsle-
ven richtte CLIENT zich allereerst op verbetering van importprocessen en -systemen. 
Conventionele (papieren) documenten zijn gedigitaliseerd, met onder meer een sys-
teem van elektronische vooraanmelding. Verbetering van importprocessen en -
systemen is een feit. Aan verbetering van processen en systemen voor exportcertifice-
ring wordt verder gewerkt. Afhankelijk van de sector verloopt 50-99% van de import-
zendingen via het systeem van elektronische vooraanmelding. De betrokken diensten 
bepalen met CLIENT-informatie vroegtijdig hun inspecties en het bedrijfsleven stemt 
de logistiek nauwkeurig af op de status van de zending. Het samenwerkingsverband is 
er met CLIENT in geslaagd veel partijen bij de overheid en het bedrijfsleven intensief 
en duurzaam te laten samenwerken aan één samenhangend doel. Automatisering is 
daarbij slechts een hulpmiddel. Naast tijdswinst en vermindering van administratieve 
lasten voor het bedrijfsleven neemt hiermee de betrouwbaarheid van de certificering 
door Nederland in belangrijke mate toe. Het programma heeft in het kader van de 
tweejaarlijkse eEurope Awards van de Europese vakjury een Good practice-label ont-
vangen, als voorbeeld van goed eGovernment. 

4.7 Belastbaar feit en verschuldigdheid  

‘Stapje voor stapje, arrest voor arrest, wordt duidelijk hoe dicht de (wijze van) heffing 
van omzetbelasting en accijns tegen de heffing van douanerechten aan ligt.’718 

 
PROF. DR. M.E. VAN HILTEN, 

annotatrix BNB, 11 april 2003 

 
718.  Noot Van Hilten onder HR 11 april 2003, nr. 37.519, BNB 2003/252c. 
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4.7.1 Hoofdregel 

De hoofdregel van het Europese accijnsregime ter vaststelling van de plaats waar de 
accijns moet worden geheven719, luidt dat accijns verschuldigd is op de plaats (in de 
lidstaat) waar de goederen voor het eerst tot verbruik worden uitgeslagen720. De Ac-
cijnsrichtlijn heeft met ingang van 1 januari 1993 voorzien in continuering van de 
heffing op basis van het bestemmingslandbeginsel, die aansluit op de afgeschafte 
binnengrenzen. Het bestemmingslandbeginsel heeft zijn toepassing doordat de kern 
van het accijnsregime, het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots en de 
schorsingsregeling, ervoor zorgt dat de heffing geschorst blijft zolang de goederen zich 
binnen dat stelsel bevinden en de accijns eerst ter gelegenheid van de uitslag tot ver-
bruik uit het stelsel verschuldigd wordt in de lidstaat van bestemming naar het aldaar 
geldende accijnstarief721. Dit maakt het ondernemers lastig en onaantrekkelijk om met 
toepassing van de hoofdregel reeds uitgeslagen accijnsgoederen over te brengen voor 
handelsdoeleinden naar een andere lidstaat waar de accijnstarieven hoger zijn. Het 
overgrote deel van de accijnsgoederen wordt door Europa voortgestuwd en voorhan-
den gehouden onder de schorsingsregeling (onveraccijnsde goederen). Slechts een 
gering percentage intracommunautaire transacties voor handelsdoeleinden vindt 
buiten de schorsingsregeling plaats (veraccijnsde goederen). In sommige sectoren, 
zoals de wijnbranche, bestaan weliswaar kleine, maar toch handelsstromen van bete-
kenis in veraccijnsde goederen waarbij deze direct aan de consument worden ver-
kocht, de zogenoemde afstandsverkopen. In dergelijke gevallen is de accijns verschul-
digd in de lidstaat van bestemming. Hoewel de detailregeling voor afstandsverkopen 
is overgelaten aan de lidstaten, moeten veel MKB-ondernemers die zich richten op 
afstandsverkopen relatief grote inspanningen betrachten met het voldoen aan de 
vereisten van de verschillende nationale wetgevingen, in het bijzonder wanneer fis-
caal vertegenwoordigers vereist zijn722. Terecht ziet de EC het uitblijven van verdere 
toenadering van de tarieven als dé oorzaak van moeilijkheden met afstandsverkopen 
en andere transacties buiten de schorsingsregeling. De fiscale autoriteiten van lidsta-
ten met hoge accijnstarieven kunnen niet rekenen op het zelfregulerende mechanisme 
van de Accijnsrichtlijn, waarbij teruggaaf van accijns in de lidstaat van herkomst af-
hankelijk is van het bewijs dat de accijns voldaan is in de lidstaat van bestemming. 
Ook zijn er aanwijzingen dat het gebrek aan een zelfregulerend mechanisme in com-
binatie met de complexe nationale wetgevingen ondernemers prikkelen het niet meer 
zo nauw met de regels te nemen. Om deze ontwikkeling te stuiten, zijn, zoals de EC 
terecht opmerkt, tariefsharmonisatie en vereenvoudiging van regelgeving noodzake-
lijk wanneer bij afstandsverkopen accijnsheffing in de lidstaat van bestemming het 
uitgangspunt moet blijven723. De internemarktconforme oplossing is echter het slech-
ten van tariefsverschillen en afstandsverkopen te belasten in de lidstaat van verkoop. 

 
719.  Te weten de artikelen 6 tot en met 10 Accijnsrichtlijn. 
720.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. 
721.  Artikelen 6, 7, 15, 15bis en 15ter Accijnsrichtlijn. 
722.  Artikel 10 lid 3 en lid 5 Accijnsrichtlijn. SEC(93) 2044, 14 december 1993. 
723. Evaluatieverslag EC 1995, § 2.9. 
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Het voorstel van de EC kan een belangrijke impuls vormen voor de harmonisatie van 
de accijnstarieven. 

4.7.2 Specifieke regels veraccijnsde goederen 

Accijnsgoederen die conform de hoofdregel724 reeds tot verbruik zijn uitgeslagen en 
waarvoor de accijns dan in de lidstaat van uitslag tot verbruik is voldaan, bevinden 
zich in het vrije intracommunautaire verkeer. Voor wat er zich dan zoal vervolgens in 
het vrije intracommunautaire verkeer kan afspelen bestaan regels die specifiek be-
trekking hebben op het handelsverkeer van veraccijnsde goederen725. Het intracom-
munautaire verkeer van veraccijnsde goederen voor handelsdoeleinden bedraagt 
ongeveer 3% van het totale intracommunautaire handelsverkeer van accijnsgoederen. 
Door de grote verschillen tussen de accijnstarieven van de lidstaten is daarnaast spra-
ke van een aanzienlijk intracommunautair verkeer van tabaksfabrikaten voor particu-
liere doeleinden, zowel legaal als illegaal, omdat forse aantallen ingezetenen van lid-
staten met hoge accijnstarieven grote hoeveelheden tabaksproducten buiten hun 
eigen lidstaat aankopen. Het intracommunautaire verkeer van reeds veraccijnsde 
minerale oliën, zowel voor handelsdoeleinden als voor particulier gebruik is onbedui-
dend. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat de productie en de distributie van 
minerale oliën in handen zijn van een relatief beperkt aantal toegelaten handelaren. 
Het merendeel van de veraccijnsde intracommunautaire transacties, zowel commer-
ciële als particuliere, betreffen evenwel alcoholhoudende dranken. De productie van 
alcoholhoudende dranken is gespreid over een groot aantal producenten, importeurs 
en handelaren, het productassortiment is zeer ruim en het product zelf heeft vaak een 
sterk streek- of regiogebonden karakter. De lage accijnstarieven in bepaalde lidstaten, 
zoals nultarieven voor wijn, in samenhang met de omstandigheid dat bepaalde alco-
holhoudende dranken door een groot deel van de bevolking worden geconsumeerd, 
verklaren de talrijke zowel legale als illegale intracommunautaire bewegingen van 
alcoholhoudende dranken voor particuliere doeleinden726.  

De specifieke regels voor veraccijnsde goederen bevatten de uitgangspunten die 
van toepassing zijn op de heffing van accijns van reeds veraccijnsde goederen en de 
procedures voor de toepassing van deze uitgangspunten. Voor alle handelsgoederen-
bewegingen tussen de lidstaten is de accijns uiteindelijk verschuldigd in de lidstaat 
van bestemming. De lidstaten kunnen de accijns van alle bij het intracommunautaire 
verkeer betrokken personen invorderen727. Voor het handelsverkeer van veraccijnsde 
goederen, anders dan verkopen op afstand728, dient ten behoeve van de controle en 
toezicht het VGD te worden gebruikt. Specifieke voorschriften gelden voor het zeker-
stellen van de voldoening van de accijns in de lidstaat van bestemming729. Er gelden 

 
724.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. 
725.  Artikelen 7, 9 en 10 van de Accijnsrichtlijn. 
726.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 10.  
727.  Artikel 7 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
728.  Als bedoeld in artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
729.  Artikel 7 lid 4 en lid 5 Accijnsrichtlijn. 
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criteria, waaronder indicatieve maximumhoeveelheden, teneinde transacties met 
handelskarakter te onderscheiden van privédoeleinden730. Bij verkopen op afstand 
(verzending van accijnsgoederen door een verkoper voor diens rekening en risico naar 
een in een andere lidstaat gevestigde persoon die niet de hoedanigheid heeft van 
erkend entrepothouder (vergunninghouder) van een GB of NGB) dient de accijns door 
de buitenlandse verkoper of diens fiscaal vertegenwoordiger in de lidstaat van be-
stemming te worden voldaan731. De in de lidstaat van aankoop betaalde accijns wordt 
gerestitueerd nadat in de lidstaat van bestemming de accijns is voldaan732. Het be-
stemmingslandbeginsel heeft hier zijn werking door de vormgeving van het accijnsre-
gime met de regeling voor verkopen op afstand en de regelingen voor voorhanden 
hebben van accijnsgoederen voor handelsdoeleinden, welke er telkens toe leiden, dat 
de accijns verschuldigd wordt in de lidstaat van bestemming733. 

De ratio van deze bepalingen is ondernemers de mogelijkheid te bieden binnen de 
interne markt voor handelsdoeleinden reeds veraccijnsde goederen aan te kopen en 
deze vervolgens naar een andere lidstaat te vervoeren en ervoor te zorgen dat de ac-
cijns dan in die lidstaat, de lidstaat van bestemming, wordt voldaan. Aldus is voor 
accijnsgoederen met handelsdoeleinden bepaald dat als (conform de hoofdregel) 
reeds in lidstaat A tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen in lidstaat B voorhanden 
worden gehouden, de accijns wordt geheven in lidstaat B waar deze goederen voor-
handen worden gehouden of bestemd zijn aldaar voorhanden te worden gehouden. De 
plaats waar de accijns verschuldigd wordt is dus de lidstaat van bestemming van het 
accijnsgoed en niet de plaats waar het in het verbruik is gebracht734. Daarnaast bestaan 
twee meer specifieke regels die zien op gevallen waarin accijnsgoederen na die uitslag 
tot verbruik en accijnsheffing in een lidstaat naar een andere lidstaat worden ver-
voerd, namelijk735: 
1. dat als accijnsgoederen door een particulier, althans niet-vergunninghouder, voor 

handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden in lidstaat B of, in voorkomend 
geval, daarnaar worden vervoerd door of voor rekening van de verkoper in lidstaat 
A, de accijns verschuldigd is in lidstaat B en de eerder in lidstaat A geheven accijns 
moet worden teruggegeven; en 

2. dat accijnsgoederen die worden gekocht door personen die niet de hoedanigheid 
van vergunninghouder van een belastingentrepot, GB of NGB hebben, en die direct 
of indirect door de verkoper of voor diens rekening worden verzonden of vervoerd, 
met accijns belast zijn in de lidstaat van bestemming. 

 
Deze beide specifieke voorzieningen zijn in wezen anti-ontgaansbepalingen736. 

 
730.  Artikel 9 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
731.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
732.  Artikel 7 lid 6 en artikel 10 lid 4 jo. artikel 22 lid 3 en lid 4 Accijnsrichtlijn. 
733.  Artikelen 7, 9, 10 Accijnsrichtlijn. 
734. Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. Zie voor de accijnsbehandeling van brandstoffen in binnengrensover-

schrijdende voertuigen: HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzol-
lamt Duisburg, Jur. 2004, blz. I-7905, r.o. 35. 

735.  Artikel 9 en 10 Accijnsrichtlijn. 
736.  Zo ook: Terra-Kajus (2005), blz. 323-324. 
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De Accijnsrichtlijn bepaalt in twee vrijwel identiek ogende bepalingen, dat de ac-
cijns wordt geheven737 en verschuldigd is738 in de lidstaat waar de accijnsgoederen 
voor handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden, en dat de accijns moet wor-
den voldaan door degene die die goederen voorhanden heeft. De ene bepaling die 
inhoudt, dat als in een lidstaat reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen in een 
andere lidstaat voor handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden, de accijnzen 
geheven worden in de lidstaat waar deze goederen voorhanden worden gehouden, 
geldt in zijn algemeenheid voor ondernemers en is in het vorenstaande behandeld739. 
De andere is de hierboven als voorziening 1 aangeduide bepaling. Deze omvat de 
situatie waarin accijnsgoederen met toepassing van de hoofdregel eerst in de ene 
lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen en vervolgens door een particulier, althans niet-
vergunninghouder, in een andere lidstaat voor handelsdoeleinden voorhanden wor-
den gehouden, nadat is gebleken dat toch geen sprake is van eigen gebruik annex een 
voorhanden hebben met een strikt persoonlijk karakter740. Van deze goederen wordt 
dan in die andere lidstaat terstond opnieuw accijns verschuldigd naar het accijnstarief 
van die andere lidstaat. De ratio van voorziening 1 is dat accijnsgoederen die voorhan-
den worden gehouden door een particulier, onderneming of publiekrechtelijke organi-
satie voor andere dan eigen behoeften (dus voor handelsdoeleinden) die de formalitei-
ten niet in acht heeft genomen, alsnog bij hen worden belast in de lidstaat van be-
stemming741. 

Voorziening 2 is de regeling verkopen op afstand. Deze waarborgt met een meer 
specifieke redactie de accijnsheffing bij toepassing van het verlengstuk van de hoofd-
regel, dat wil zeggen waarborgt de heffing ingeval accijnsgoederen die met toepassing 
van de hoofdregel eerst in een lidstaat zijn uitgeslagen en vervolgens door de verkoper 
en voor diens rekening en risico in een andere lidstaat worden geleverd of bestemd 
zijn om in een andere lidstaat te worden geleverd. Onder lidstaat van bestemming 
wordt in dit verband verstaan: de lidstaat van aankomst van de verzending of het 
vervoer742. 

4.7.3 Particulieren 

De regeling voor door particulieren voor eigen behoefte (dus niet voor handelsdoelein-
den) verkregen en door henzelf vervoerde goederen743 wijkt in wezen niet af van de 
hoofdregel. De zesde overweging van de considerans van de Accijnsrichtlijn luidt: 
‘Overwegende dat over door particulieren voor eigen gebruik verkregen en door hen 
zelf vervoerde accijnsproducten belasting moet worden geheven in de lidstaat van 
verkrijging;’. De regeling voor particulieren is geen essentiële bepaling in het accijns-

 
737.  Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
738.  Artikel 9 lid 1 eerste volzin Accijnsrichtlijn. 
739.  Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
740.  Artikel 9 Accijnsrichtlijn. 
741.  De formaliteiten van artikel 7 lid 5 Accijnsrichtlijn. 
742.  Artikel 10 lid 1 slotzin Accijnsrichtlijn. 
743.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
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regime744; in wezen is zij een bevestiging van de hoofdregel dat de accijns verschul-
digd wordt bij de uitslag tot verbruik745. Zonder deze regeling voor particulieren zou-
den door hen voor eigen behoefte verkregen en door henzelf vervoerde goederen toch 
ook nog vallen onder de algemene regel van accijnsheffing in de lidstaat waar de goe-
deren voor het eerst tot verbruik worden uitgeslagen746, omdat deze goederen niet 
voor handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden747 of door de verkoper ervan of 
voor diens rekening worden verzonden of vervoerd748, waardoor de specifieke regels 
voor veraccijnsde goederen niet van toepassing zijn749. 

Goederen die door particulieren voor eigen behoefte worden verkregen en voor 
hun rekening en door hen persoonlijk worden vervoerd, zijn per definitie uitgesloten 
van het toepassingsgebied van de regels voor goederen voor handelsdoeleinden750, en 
vallen dus onder de algemene regel, namelijk dat accijns alleen verschuldigd is in de 
lidstaat waar de goederen voor het eerst tot verbruik worden uitgeslagen, de lidstaat 
van herkomst. Goederen kunnen niet zowel voor eigen behoefte van een particulier 
zijn verkregen, als voor handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden. Wanneer 
een particulier de door hem aangekochte goederen bij hem thuis laat leveren, kunnen 
zij niet door de verkoper of voor diens rekening worden vervoerd. 

Hiermee maakt de Accijnsrichtlijn dus een strikt onderscheid tussen enerzijds ac-
cijnsgoederen die voorhanden worden gehouden voor handelsdoeleinden, voor het 
vervoer waarvan een AGD vereist is, en anderzijds accijnsgoederen die voorhanden 
worden gehouden voor eigen persoonlijk verbruik, waarvoor geen geleidedocument 
geldt751. In het intracommunautaire handelsverkeer van onveraccijnsde accijnsgoe-
deren tussen belastingentrepots moeten deze vergezeld gaan van een AGD. Dat geldt 
ook voor het intracommunautaire verkeer van een belastingentrepot naar een GB of 
een NGB752. Een vereenvoudigde variant van het AGD, het VGD, wordt gebruikt in het 
intracommunautaire handelsverkeer van reeds veraccijnsde goederen753. Het gebruik 
van het AGD komt in grote lijnen overeen met het gebruik van de vervoersopdracht op 
grond van de accijnswetgeving van vóór 1993. In wezen ziet het heffingsstelsel slechts 
op twee situaties754: indien vervoer van accijnsgoederen niet onder de regeling voor 

 
744.  Artikel 6 tot en met artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
745.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. 
746.  Artikel 6 en artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
747.  Vgl. artikel 9 Accijnsrichtlijn. 
748.  Vgl. artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
749.  Artikel 7, artikel 9 en artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
750.  Als bedoeld in de artikelen 7, 9 en 10 Accijnsrichtlijn. 
751.  Overweging 3, 5, 6 en 11 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 18 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 2 april 

1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The 
Man in Black Ltd., J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. (voorhanden heb-
ben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 1998, blz. I-1605, 
r.o. 23-24. 

752. Artikel 18 en artikel 19 Accijnsrichtlijn. 
753.  Artikel 7 lid 5 jo. lid 4 Accijnsrichtlijn  
754.  Artikelen 7 tot en met 9 Accijnsrichtlijn. 
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door particulieren voor eigen behoefte verkregen en door hen zelf vervoerde goede-
ren755, dient het noodzakelijkerwijs voor handelsdoeleinden756. 

Voor particulieren die accijnsgoederen aankopen voor eigen verbruik is de koop-
prijs in de lidstaat van verkrijging een bedrag inclusief accijns. In geval van aankopen 
door particulieren is sprake van consumptieve bestedingen aan veraccijnsde goederen. 
Aankopen door particulieren zijn alleen met accijns belast in de lidstaat van verkrij-
ging naar het aldaar geldende tarief, ongeacht de plaats binnen de Gemeenschap waar 
het verbruik gaat plaatsvinden; toepassing van het internemarktbeginsel in optima 
forma. In de lidstaat waar de particuliere koper de goederen mee naar toe neemt, 
wordt niet opnieuw accijns geheven757, tenzij blijkt dat deze particulier de goederen 
aldaar toch voor handelsdoeleinden voorhanden heeft758. Zoals reeds uiteengezet, is 
het uitgangspunt particuliere goederenaankopen in de heffing te betrekken volgens 
het internemarktbeginsel, evenals zulks voor de BTW-heffing met betrekking tot 
particulieren het geval is759. Indien geen sprake is van consumptieve bestedingen voor 
eigen gebruik door particulieren, is sprake van voorhanden hebben van goederen voor 
handelsdoeleinden en wordt de accijns alsnog geheven volgens het bestemmings-
landbeginsel in de lidstaat van bestemming, te vergelijken met de intracommunautai-
re verwerving als belastbaar feit voor de heffing van de BTW. 

Grensoverschrijdende aankopen door particulieren zijn van alle tijden. Opvallend 
zijn de sedert 1 januari 1993 sterk toegenomen hoeveelheden bier, wijn en tabakspro-
ducten die vanuit België en Frankrijk door particulieren voor eigen gebruik persoonlijk 
worden vervoerd door ingezetenen van het VK en Ierland. Hoewel deze goederen 
conform de regels naar het VK en Ierland zijn overgebracht, staat het voor de EC vast 
dat een deel van deze hoeveelheden aldaar illegaal worden doorverkocht760. 

4.7.4 Belastbare feiten 

Communautaire accijnsgoederen worden door middel van de belastbare feiten ver-
vaardiging, winning en invoer op het grondgebied van de Gemeenschap in de accijns-
heffing betrokken761. Deze belastbaar feiten vormen op zichzelf geen handelingen die 
meteen leiden tot verschuldigdheid van accijns. Gewoonlijk verstrijkt tussen het tijd-
stip waarop het belastbare feit zich voordoet en dat waarop de accijns verschuldigd 
wordt, enige tijd. Gedurende deze tussenliggende periode werkt de zojuist besproken 
schorsingsregeling. 

De Accijnsrichtlijn bevat geen definitie van het belastbaar feit; wel de bepaling dat 
de vervaardiging, de verwerking en het voorhanden hebben plaatsvindt op de door 
elke lidstaat vastgestelde wijze, waarbij de lidstaten dezelfde heffings- en invorde-

 
755.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
756.  Artikelen 7 en 9 Accijnsrichtlijn. 
757. Overweging 6 considerans van de Accijnsrichtlijn. Artikel 8 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 1 Wa. 
758 Overwegingen 7 en 8 considerans van de Accijnsrichtlijn. Artikel 9 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
759.  Artikel 2, artikel 8 en artikel 9 BTW-richtlijn. Artikel 1 onderdeel b Wet OB 1968. 
760. Evaluatieverslag EC 1995, § 2.11. 
761. Artikel 5 lid 1 Accijnsrichtlijn en artikel 21 lid 2 en lid 6 Richtlijn energiebelastingen. 
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ringsprocedure toepassen op van elders afkomstige goederen als op nationale goede-
ren. 

4.7.5 Verschuldigdheid 

De accijns wordt verschuldigd in geval van een of meer van de navolgende gebeurte-
nissen: (1) de uitslag tot verbruik uit een belastingentrepot762, (2) de invoer763, (3) de 
constatering van een tekort764, (4) de aanbieding ten verkoop of gebruik als motor- of 
verwarmingsbrandstof765, (5) het niet of niet meer voldoen aan een voorwaarde voor 
een verlaagd tarief of vrijstelling766, (6) de levering tot verbruik767, of (7) de intrekking 
van een vergunning voor een belastingentrepot768. De lidstaten mogen zelf het belast-
bare feit vast te stellen ingeval geen verbinding bestaat tussen hun gaspijpleidingen en 
die van andere lidstaten769. 

4.7.6 Uitslag tot verbruik uit een belastingentrepot 

Ingevolge de Accijnsrichtlijn wordt onder uitslag tot verbruik verstaan770: 
1. iedere vorm van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een schorsingsrege-

ling; 
2. ieder vervaardigen, ook op onregelmatige wijze, van accijnsgoederen buiten een 

schorsingsregeling om; en 
3. elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van accijnsgoederen, wanneer deze niet 

onder een schorsingsregeling worden geplaatst. 
 
Het enkele voorhanden hebben van een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de voor-
schriften in de heffing is betrokken, wordt aangemerkt als uitslag tot verbruik771. Even-
zo wordt iedere onregelmatigheid of overtreding in een lidstaat begaan tijdens intra-
communautaire vervoer onder schorsing van de accijns via die lidstaat of met be-
stemming die lidstaat aangemerkt als het onttrekken van accijnsgoederen aan schor-

 
762.  Artikel 6 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
763.  Artikel 6 lid 1 tweede volzin aanhef en onderdeel c Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 1 Richtlijn ener-

giebelastingen. 
764.  Artikel 6 lid 1 eerste volzin aanhef Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
765.  Artikel 2 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
766.  Artikel 21 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
767.  Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
768.  Artikel 12 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 54 lid 1 

Wa. 
769.  Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
770.  Artikel 6 lid 1 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecreta-

ris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 35. 
771.  Artikel 6 lid 1 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Artikel 2f Wa. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van 

de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 42. HR 12 april 2002, nr. 
34.164, FED 2002/241, BNB 2002/226. HR 12 april 2002 en 24 augustus 1999, nr. 34.164, 
BNB 2002/226 en BNB 1999/383c. 
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sing van accijns772. Daartoe dient tevens uitdrukkelijk vast te staan dat de belangheb-
bende op het moment waarop hij de goederen voorhanden kreeg, wist of redelijker-
wijs kon weten dat de leverancier zijn verplichting de accijns te voldoen of te laten 
voldoen niet zou nakomen ofwel dat de voorhandenhebber wist of redelijkerwijs kon 
weten dat zijn accijnsgoederen ten onrechte nog niet in de heffing van accijns zijn 
betrokken773. Door onttrekking gelijk te stellen met uitslag tot verbruik heeft de ge-
meenschapswetgever duidelijk gemaakt dat alle vervaardiging, verwerking, voorhan-
den hebben of verkeer buiten een schorsingsregeling, leidt tot verschuldigdheid van 
de accijns774. Normaliter vinden vervaardiging, bewerking, verwerking en het voor-
handen hebben van accijnsgoederen plaats onder schorsing van accijns binnen het 
gesloten stelsel van onderling verbonden belastingentrepots. Met betrekking tot deze 
handelingen stellen de lidstaten zelf voorschriften op775. Voor bijvoorbeeld halfzware 
olie, gasolie, vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) en aardgas is de uitslag tot ver-
bruik voor de toepassing van de Wa het belastbaar feit. 

4.7.7 Uitslag 

Uitslag is het brengen van een accijnsgoed buiten een belastingentrepot, anders dan 
naar een andere belastingentrepot, een douane-entrepot, een plaats voor douane-
opslag of het buitenland. De uitslag is derhalve een fysieke handeling776. Het toezicht 
daarop geschiedt door administratieve controle. Bij de fysieke handeling kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan de uitslag van wijn uit een belastingentrepot voor wijn. Als 
dit belastingentrepot, bijvoorbeeld een groothandel in dranken, ingevolge een door de 
inspecteur verleende vergunning ook is aangewezen als belastingentrepot voor overi-
ge alcoholhoudende producten en voor bier, is ook het brengen van deze accijnsgoe-
deren buiten het belastingentrepot aan te merken als uitslag. Is het belastingentrepot 
niet aangewezen voor alcoholvrije dranken dan wordt het brengen van alcoholvrije 
dranken buiten dat belastingentrepot niet aangemerkt als uitslag. Deze laatstgenoem-
de dranken kunnen dan alleen in het belastingentrepot worden opgenomen als de 
accijns daarover reeds is geheven. Zo wordt bereikt dat accijnsgoederen pas worden 
belast wanneer zij beschikbaar komen voor verbruik777. 

Met betrekking tot de vervaardiging van alcoholhoudende dranken binnen een be-
lastingentrepot uit alcoholhoudende producten die daar verblijven onder schorsing 

 
772.  Artikel 6 lid 1 onderdeel a Accijnsrichtlijn. Vgl. artikel 2h Wa. 
773.  Vgl. artikel 2f tweede gedeelte ‘dat niet overeenkomstig de bepalingen van deze wet in de heffing is 

betrokken’ Wa. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 29. Artikel 2f Wa is de voortzetting 
van artikel 87 lid 1 Wa (tekst 1992). Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de Nederlandse wetge-
ver met die bepaling een beperktere of juist ruimere mogelijkheid tot heffing bij een afnemer voor 
ogen stond dan voortvloeide uit artikel 87 lid 1 Wa (tekst 1992). HR 8 oktober 2004, nr. 38.481, LJN 
AN4672, BNB 2005/23, r.o. 3.4.2 en 3.4.3. HR 6 juni 2003, nr. 35.372, BNB 2003/315, r.o. 3.3.2. HR 
13 juni 2003, nr. 36.388, LJN AF0332, r.o. 3.3.3. HR 13 juni 2003, nr. 37.223, LJN AF0380, r.o. 3.3.3. 

774.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, r.o. 35. 
775. Artikel 11 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
776.  Het begrip uitslag is uitgewerkt in de artikel 2 t/m artikel 2f en artikel 2h Wa. 
777.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 9 en 12. 
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van accijns, is niet vereist dat de hoeveelheid te vervaardigen mengproduct zodanig is 
dat de accijns die daarvan wordt geheven ten minste evenveel bedraagt als de accijns 
die reeds van de bestanddelen is geheven778. 

Geen uitslag vormt het tijdelijk voor verdere bewerking en verpakking buiten het 
belastingentrepot brengen van gedeeltelijk tot verbruik bereide tabak en tabakspro-
ducten779. Niet van belang is daarbij of de tabaksproducten zijn voorzien van accijnsze-
gels. De inspecteur dient hiervoor toestemming te verlenen in de vergunning voor de 
desbetreffende belastingentrepot. 

De uitslag uit een belastingentrepot leidt tot verschuldigdheid van accijns. Het 
doen aansluiten van de heffing op de uitslag uit een belastingentrepot strekt ertoe de 
materiële accijnsschuld te laten ontstaan op het tijdstip waarop de accijnsgoederen de 
productie- en meestal ook de groothandelsschakel verlaten richting verbruiker. De 
uitslag wordt verwerkt in de administratie van de bedrijven, met name in de goede-
renadministratie, die aldus het aanknopingspunt vormt voor toezicht en controle780. 
Het brengen van een accijnsgoed vanuit een belastingentrepot naar een ander belas-
tingentrepot wordt niet als uitslag of invoer aangemerkt781. Voor een goede werking 
van de interne markt is het immers van groot belang dat accijnsgoederen binnen het 
stelsel van onderling verbonden belastingentrepots onder schorsing van accijns van de 
ene lidstaat naar de andere lidstaat kunnen worden overgebracht. Aldus kunnen ac-
cijnsgoederen accijnsvrij worden overgebracht naar en opgeslagen in het belastingen-
trepot. De accijns wordt eerst verschuldigd bij de uitslag uit het belastingentrepot.  

Meer concreet wordt onder uitslag verstaan: 
1. het brengen van een accijnsgoed buiten een belastingentrepot782; 
2. het verbruik, anders dan als grondstof, van een accijnsgoed binnen een belastin-

gentrepot783; 
3. het brengen van een accijnsgoed vanuit een belastingentrepot in een lidstaat naar 

een belastingentrepot in een andere lidstaat zonder te voldoen aan de voorwaar-
den784; 

4. het brengen van een accijnsgoed vanuit een belastingentrepot naar een GB of een 
NGB785; 

5. het door een ondernemer of een publiekrechtelijk lichaam voor zakelijke doelein-
den voorhanden hebben van een accijnsgoed dat in een andere lidstaat is uitgesla-

 
778. Artikel 24 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
779.  Artikel 81 Wa. 
780.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 9-10, en nr. 7, blz. 6. 
781.  Artikel 15 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2g Wa. 
782.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2 lid 1 Wa. 
783.  Artikel 14 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2 lid 2 

Wa. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 9. 
784.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2g lid 1 

Wa. 
785.  Artikel 16 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2a Wa. 



Belastbaar feit en verschuldigdheid 4.7 

445 

gen of is ingevoerd en waarvan de accijns in de lidstaat waar de goederen voor-
handen worden gehouden niet is geheven786; 

6. het door een ondernemer of een publiekrechtelijk lichaam voor zakelijke doelein-
den leveren of het in het kader van de onderneming of het publiekrechtelijke li-
chaam aanwenden voor eigen verbruik van een accijnsgoed dat in een andere lid-
staat is uitgeslagen of is ingevoerd en waarvan de accijns in de lidstaat van leve-
ring of eigen verbruik niet is geheven787; 

7. het door een natuurlijke persoon voor andere doeleinden dan voor persoonlijk 
verbruik voorhanden hebben van een accijnsgoed dat in een andere lidstaat is uit-
geslagen dan wel ingevoerd (dat wil zeggen waarvoor in die andere lidstaat reeds 
accijns is voldaan) en waarvan de accijns in de lidstaat van voorhanden hebben 
niet is geheven788; 

8. de verkrijging door een natuurlijke persoon van minerale oliën die in een lidstaat 
zijn uitgeslagen en/of ingevoerd en waarvan de accijns niet in de andere lidstaat is 
geheven, indien deze goederen op een atypische wijze worden vervoerd door een 
natuurlijke persoon, anders dan als ondernemer, of voor diens rekening789;; 

9. het vervaardigen van een accijnsgoed buiten een belastingentrepot790; 
10. het voorhanden hebben van een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de bepalin-

gen van de Accijnsrichtlijn in de heffing is betrokken791; 
11. het onttrekken van accijnsgoederen aan de schorsingsregeling als gevolg van een 

onregelmatigheid of een overtreding tijdens intracommunautair vervoer792; 
12. het gebruik van halfzware olie, gasolie en LPG bestemd voor het aandrijven van 

motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen, voor andere doeleinden dan 
voor het aandrijven van motorrijtuigen op de weg of van pleziervaartuigen793. 

 
Elk van deze gebeurtenissen worden hierna toegelicht. Tot 1993 verliep de accijnshef-
fing met betrekking tot goederenbewegingen in het intracommunautaire goede-
renverkeer via het begrip invoer. Vanaf 1993 is de verschuldigdheid gecreëerd via het 
begrip uitslag. 

 
786.  Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2b lid 

1 Wa. 
787.  Artikel 7 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 2b lid 2 

Wa.  
788.  Artikel 7 lid 1 en artikel 8 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. 

Artikel 2c lid 2 Wa. 
789.  Artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 2d lid 1 

Wa. 
790.  Artikel 6 lid 1 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. 

Artikel 2f Wa. 
791.  Artikel 6, artikel 9 en artikel 11 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. 

Artikel 2f Wa. 
792.  Artikel 20 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 2h Wa. 
793.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. Artikel 2 lid 3, artikel 3 en artikel 21 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 

Vgl. artikel 52 Wbm. 
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4.7.8 Brengen accijnsgoed buiten belastingentrepot  

Zolang accijnsgoederen zich bevinden binnen het stelsel van onderling verbonden 
belastingentrepots is de accijnsheffing geschorst, maar zodra zij buiten dat stelsel 
worden gebracht komen zij per definitie in de verbruikssfeer terecht, welk brengen 
steeds als uitslag wordt aangemerkt. Aan het stelsel van de heffing van accijns ligt 
immers het uitgangspunt ten grondslag dat eerst accijns wordt geheven op het tijdstip 
waarop de accijnsgoederen in de verbruikssfeer terecht komen. De uitslag uit een 
belastingentrepot laat de materiële accijnsschuld ontstaan op het tijdstip waarop de 
accijnsgoederen de productie- en in beginsel de groothandelsschakel verlaten richting 
verbruiker794. Het brengen van een accijnsgoed buiten een belastingentrepot is de 
meest basale en meest voorkomende vorm van uitslag. 

Een Zweedse groothandelaar ontving bier onder schorsing van accijns van een Ne-
derlandse bierbrouwer. Omdat de Zweedse groothandelaar geen vergunning had 
waarmee accijnsgoederen onder de schorsingsregeling uit een andere lidstaat moch-
ten worden ontvangen, was naar de opvatting van het Gerechtshof te Leeuwarden 
(2004) vervoer onder de schorsingsregeling niet mogelijk, zodat daarmee sprake was 
van uitslag uit het belastingentrepot van de bierbrouwer in Nederland, van wie de ter 
zake van deze uitslag verschuldigde accijns dan ook is nageheven795. 

De accordering die de douaneautoriteiten onder meer door middel van stempels op 
de diverse bescheiden plaatsen houdt doorgaans niet meer in dan dat bij de uitslag 
van de goederen is vastgesteld dat er overeenstemming bestaat tussen de goederen 
die zijn uitgeslagen en hetgeen op de factuur is vermeld. In voorkomend geval wordt 
op het AGD de plaats, het schip, het vliegtuig of het land van bestemming vermeld. 
Ook wordt voor zover van toepassing vermeldt de aanwezigheid van bijvoorbeeld een 
bunkervergunning op basis waarvan accijnsvrijstellingsbepalingen van toepassing 
kunnen zijn796. Of een afnemer met bunkervergunning metterdaad voldoet aan de 
gestelde vrijstellingsvoorwaarden, wordt eerst bij een onderzoek achteraf vastgesteld. 
Controle achteraf is te dezen regel, gegeven het wettelijke systeem van voldoening op 
aangifte waaruit voortvloeit dat de belanghebbende is gehouden te voldoen aan de 
voorwaarden van de vrijstelling en bij controle achteraf door de douaneautoriteit 
corrigerend kan worden opgetreden. Een handelen van de douaneautoriteit in strijd 
met het vertrouwensbeginsel zal niet snel kunnen worden aangenomen, wanneer de 
douaneautoriteit stempels op bescheiden heeft geplaatst en de inspecteur de belang-
hebbende nadien een naheffingsaanslag stuurt, omdat bij controle is gebleken dat niet 
aan de voorwaarden is voldaan797. 

Wanneer een vergunninghouder van een belastingentrepot gasolie voorzien van 
herkenningsmiddelen798 met bunkervrijstelling799 levert aan de eigenaar van een schip 

 
794.  Kamerstukken II 21 368, nr. 3, blz. 10. 
795.  Hof Leeuwarden 24 februari 2004, nr. 1540/02, LJN AO3434. 
796.  Zoals bijvoorbeeld: artikel 66a Wa jo. artikel 19a UB Accijns. 
797.  Vgl. Hof Arnhem 14 februari 2003, nr. 00/01339, LJN AF6033. 
798.  Als bedoeld in artikel 13 UR Accijns. 
799.  Artikel 66 lid 1 aanhef en onderdeel a Wa. 
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waarvan is komen vast te staan, dat die voor dat schip niet in het bezit is van een bun-
kervergunning800, is reeds hierom de bunkervrijstelling ten aanzien van de uitgeslagen 
gasolie niet van toepassing en naheffing van de accijns bij de vergunninghouder in 
plaats van bij de scheepseigenaar gerechtvaardigd801, temeer wanneer de vergunning-
houder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de gasolie is aangewend voor de aandrij-
ving van schepen of als scheepsbehoeften aan boord van schepen en er derhalve van 
moet worden uitgegaan dat de gasolie voor andere doeleinden is gebruikt en de ver-
gunninghouder uit dien hoofde accijns verschuldigd is ter zake van de uitslag802. 

4.7.9 Inslag in belastingentrepot 

Teruggaaf van accijns wordt verleend voor veraccijnsde accijnsgoederen die worden 
ingeslagen in, ofwel: worden gebracht binnen een belastingentrepot die voor dat soort 
accijnsgoederen als zodanig is aangewezen803. Deze teruggaafmogelijkheid heeft tot 
doel te voorkomen dat dergelijke accijnsgoederen twee maal aan accijnsheffing wor-
den onderworpen. Er wordt immers opnieuw accijns verschuldigd bij de uitslag van 
die accijnsgoederen uit dat belastingentrepot. De teruggaaf wordt verleend aan de 
vergunninghouder in wiens belastingentrepot de goederen zijn ingeslagen, mits uit 
diens administratie blijkt dat de goederen in zijn belastingentrepot zijn opgenomen804. 
De vergunninghouder is uit wiens belastingentrepot de accijnsgoederen zijn uitge-
slagen is niet degene aan wie teruggaaf wordt verleend805. De accijnsgoederen ontvan-
gende vergunninghouder heeft aanspraak op de teruggaaf en brengt daartoe het be-
drag waarvoor aanspraak op teruggaaf wordt gemaakt gespecificeerd806 in mindering 
op het bedrag dat hij op aangifte moet voldoen over het tijdvak waarin de desbetref-
fende accijnsgoederen binnen zijn belastingentrepot zijn ingeslagen807. Als deze verre-
kening ertoe leidt dat het bedrag van de aangifte negatief wordt, wordt op het verzoek 
om teruggaaf bij beschikking beslist. De beschikking wordt dan genomen tot het feite-
lijk terug te geven bedrag. Leidt de verrekening niet tot een negatief bedrag, dan blijft 
een dergelijke beschikking achterwege. Een beschikking heeft dan geen betekenis, 

 
800.  Als bedoeld in artikel 19 lid 1 onderdeel a UB Accijns.  
801.  Hof ’s-Gravenhage 23 december 2004, nr. 03/03247, LJN AR8471, r.o. 6.5. HR 8 september 1993, nr. 

29.168, BNB 1993/313. HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352.  
802.  Hof ’s-Gravenhage 23 december 2004, nr. 03/03247, LJN AR8471, r.o. 6.4 en 6.5. HR 6 juni 2003, nr. 

35.372, BNB 2003/315. HR 8 september 1993, nr. 29.168, BNB 1993/313. HR 9 juli 2004, nr. 38.723, 
LJN AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352. 

803.  Artikel 71 lid 1 onderdeel d Wa. 
804.  Artikel 31 lid 1 UB Accijns. 
805.  Hof ’s-Hertogenbosch 24 september 2002, nr. 93/03004, LJN AE9614, r.o. 4.6. 
806. De specificatie mag achterwege blijven als de vergunninghouder per aangiftetijdvak van een rela-

tief groot aantal afnemers accijnsgoederen terugontvangt, het accijnsbedrag per terugontvangen 
zending relatief gering is, of de administratie van de vergunninghouder naar het oordeel van de in-
specteur voldoende inzicht verschaft in de hoeveelheid en het accijnsbedrag van de terugont-
vangen accijnsgoederen. Paragraaf 14.8 onderdeel 3 LA. 

807.  Artikel 53 Wa. Artikel 31 lid 2 UB Accijns. 
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omdat het teruggevraagde bedrag immers al op aangifte verrekend. Wordt te veel op 
aangifte verrekend, dan wordt de te weinig voldane accijns nageheven808. 

Een handelaar in minerale oliën, vergunninghouder van een belastingentrepot, 
heeft in december 1998 van een niet-vergunninghouder in het vrije verkeer gasolie 
aangekocht en in januari 1999 ingeslagen in zijn belastingentrepot. Deze gasolie is 
hem gefactureerd in 1999 met accijnstarief 1998. Bij de aangifte over de maand janua-
ri 1999809 heeft de handelaar accijns teruggevraagd naar het accijnstarief 1999. De 
accijns welke teveel is teruggegeven, is in 2001 bij hem nageheven810. 

4.7.10 Verbruik anders dan als grondstof binnen belastingentrepot 

De bepaling dat het verbruik van accijnsgoederen als grondstof ter vervaardiging van 
(andere) accijnsgoederen is vrijgesteld, is noodzakelijk omdat verbruik binnen een 
belastingentrepot anders niet tot verschuldigdheid van accijns zou leiden. Uitslag tot 
verbruik, het brengen van goederen buiten een belastingentrepot, doet zich hierbij 
immers niet voor. Zo wordt bijvoorbeeld bieraccijns verschuldigd voor bier dat wordt 
gedronken binnen de ruimte die daarvoor als belastingentrepot is aangewezen. Ver-
bruik van energieproducten voor doeleinden die geen verband houden met de voort-
brenging van accijnsgoederen, zoals verwarming van bedrijfshallen en de voortbewe-
gingen van voertuigen is gewoon belast811. Ook van tabaksproducten die worden ver-
bruikt binnen het belastingentrepot moet accijns worden voldaan812. 

De vaststelling van de omvang van het verbruik van accijnsgoederen binnen het be-
lastingentrepot vindt plaats aan de hand van de administratie, waarin dat verbruik 
moet zijn vastgelegd. In de regel zal ook door het bedrijf zelf controle worden uitgeoe-
fend op dat verbruik. Hieromtrent worden voorwaarden in de vergunning worden 
opgenomen. De hoeveelheid onbelaste accijnsgoederen, die binnen het belastingen-
trepot is verbruikt, moet in de aangifte worden vermeld. 

4.7.11 Overbrengen van belastingentrepot naar belastingentrepot 

Voor een goede werking van de interne markt is het van groot belang dat accijnsgoe-
deren zich onder schorsing van accijns van de ene lidstaat naar de andere lidstaat 
kunnen bewegen. Ter zake van de overbrenging van accijnsgoederen vanuit een belas-
tingentrepot naar een ander belastingentrepot in een andere lidstaat wordt onder 
door de lidstaten afzonderlijk te stellen eigen voorwaarden geen accijns verschul-
digd813. Aldus kunnen de accijnsgoederen binnen het stelsel van onderling verbonden 

 
808.  Artikel 20 AWR. 
809.  Derhalve binnen de driemaandentermijn van artikel 32 UB Accijns. 
810.  Hof ’s-Gravenhage 22 oktober 2003, nr. 02/03523, LJN AN9882. 
811.  Artikel 21 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. Tot 1 januari 2004: artikel 8 lid 1 Structuurrichtlijn 

minerale oliën. 
812.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 25. 
813.  Artikel 15 Accijnsrichtlijn. De Nederlandse vereisten daarvoor zijn (artikel 3c UB Accijns en artikel 3 

lid 6 UR Accijns), dat (1) het overbrengen kan worden aangetoond met een AGD of, als de overbren-
ging geschiedt met toepassing van de communautaire douaneregeling douanevervoer, met de ter 
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belastingentrepots accijnsvrij worden overgebracht naar en opgeslagen in een belas-
tingentrepot en is eerst accijns verschuldigd bij de uitslag uit dat belastingentrepot. Bij 
overtredingen of onregelmatigheden tijdens het intracommunautaire vervoer onder 
schorsing van accijns, wordt de accijns verschuldigd in de lidstaat op wiens grondge-
bied het incident plaatsvindt814. 

4.7.12 Overbrengen van belastingentrepot naar geregistreerd bedrijf of 
niet-geregistreerd bedrijf 

Een GB wordt accijns verschuldigd bij de ontvangst van de goederen. Een NGB moet de 
accijns van de lidstaat van bestemming voldoen bij de ontvangst van de goederen op 
de door die lidstaat aangegeven wijze815. Als uitslag in Nederland wordt onder meer 
aangemerkt de ontvangst van een accijnsgoed door een GB of door een NGB816. De 
accijns wordt geheven van de vergunninghouder van het GB of van de vergunning-
houder het NGB dan wel van de door de vergunninghouder van het belastingentrepot 
van verzending aangestelde fiscale vertegenwoordiger in Nederland817. De hiermee 
gemoeide accijns wordt verschuldigd op het tijdstip van de ontvangst van de goede-
ren818. De verschuldigde accijns moet uiterlijk op de dag na de dag waarop de accijns-
goederen zijn ontvangen op aangifte worden voldaan819. GB’n en NGB’n moeten vol-
doen aan diverse administratieve verplichtingen820. 

 
zake aanvaarde aangifte voor douanevervoer, (2) de vergunninghouder van het belastingentrepot 
het derde exemplaar van het AGD terugzendt uiterlijk binnen twee weken na de maand waarin de 
accijnsgoederen door hem zijn ontvangen, waarop hij heeft vermeld het adres van het kantoor van 
de fiscale autoriteiten waaronder hij ressorteert, datum en plaats van ontvangst van de accijnsgoe-
deren, eventuele verschillen tussen de ontvangen accijnsgoederen en de gegevens met betrekking 
tot die accijnsgoederen op het AGD dan wel, in geval van overeenstemming, de vermelding ‘zen-
ding conform’ heeft aangebracht, (3) de geautoriseerde handtekening van de vergunninghouder be-
schikbaar is, nadat (4) hij dat derde exemplaar uiterlijk de tweede werkdag van de week volgende 
op die waarin de accijnsgoederen door hem zijn ontvangen aan de inspecteur ter visering heeft 
aangeboden en deze het exemplaar heeft geviseerd. De derde exemplaren van de accijnsgeleidedo-
cumenten die ter visering worden aangeboden, gaan vergezeld van een lijst waarin voor elk van de 
derde exemplaren wordt vermeld een volgnummer, zijnde het nummer dat door de vergunning-
houder van het belastingentrepot aan het AGD is toegekend, het accijnsnummer van de vergun-
ninghouder van het belastingentrepot en het referentienummer dat laatstgenoemde vergunning-
houder aan het AGD heeft toegekend. De lijst wordt ondertekend door de vergunninghouder van 
het belastingentrepot. Er worden afzonderlijke lijsten opgemaakt en ingediend voor de accijnsge-
leidedocumenten waarvoor overeenstemming bestaat tussen de ontvangen accijnsgoederen en de 
gegevens met betrekking tot die accijnsgoederen op het AGD en de accijnsgeleidedocumenten 
waarvoor die overeenstemming ontbreekt.  

814.  Artikel 20 Accijnsrichtlijn. Artikel 2h en artikel 86a Wa. 
815.  Artikel 16 lid 2 en lid 3 Accijnsrichtlijn. 
816.  Artikel 2a lid 1 Wa. 
817.  Artikel 51a onderdeel a Wa. 
818.  Artikel 52a lid 1 onderdeel a Wa. 
819.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
820.  Artikel 50b Wa. Artikel 9a en artikel 9b UB Accijns. 
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De erkend entrepothouder van een belastingentrepot kan een fiscaal vertegen-
woordiger aanwijzen ter zake van het overbrengen van accijnsgoederen vanuit het 
belastingentrepot in de betreffende lidstaat naar het GB of NGB in Nederland821. Deze 
fiscale vertegenwoordiger draagt dan zorg voor de nakoming van administratie ver-
plichtingen, het stellen van zekerheid voor de accijns die verschuldigd kan worden, 
het voldoen van de accijns bij de ontvangst van de goederen door het GB dan wel door 
het NGB, het voeren van een administratie waarin de voor de accijnsheffing relevante 
gegevens omtrent de leveringen van de desbetreffende accijnsgoederen op over-
zichtelijke wijze worden bijgehouden, en het inlichten van de inspecteur waar de 
goederen worden afgeleverd822. De fiscaal vertegenwoordiger moet in het bezit zijn 
van een vergunning van de inspecteur823. De inspecteur kan in de vergunning dezelfde 
voorwaarden opnemen als welke gelden met betrekking tot het GB en het NGB. Het 
overbrengen van accijnsgoederen vanuit een belastingentrepot naar een in Nederland 
gevestigd GB of NGB kan alleen plaatsvinden met inachtneming van voorwaarden, die 
betrekking hebben op het onder geleide van documenten doen plaatsvinden van het 
vervoer van de goederen824. 

4.7.13 Voorhanden hebben, leveren of aanwenden van veraccijnsde goederen 

Het intracommunautaire handelsverkeer in accijnsgoederen zal in het algemeen bin-
nen het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots tussen belastingentrepots 
plaatsvinden onder schorsing van accijns (onveraccijnsde goederen). Niettemin is, 
zoals gezegd, ook handelsverkeer mogelijk van accijnsgoederen die reeds tot verbruik 
zijn uitgeslagen (veraccijnsde goederen). Als in een lidstaat veraccijnsde goederen in 
een andere lidstaat voor handelsdoeleinden voorhanden worden gehouden, worden 
de accijnzen geheven in de lidstaat waar deze goederen voorhanden worden gehou-
den. Hiertoe wordt de accijns verschuldigd in die andere lidstaat door degene die de 
goederen voorhanden heeft825. Meer precies ontstaat die verschuldigdheid in die ande-
re lidstaat wanneer de goederen – nadat die in de lidstaat van herkomst zijn verac-
cijnsd – (1) in die andere lidstaat worden geleverd, (2) bestemd zijn om in die andere 
lidstaat te worden geleverd, of (3) in die andere lidstaat worden bestemd voor eigen 
gebruik door de onderneming of publiekrechtelijke organisatie826. De vijfde overwe-
ging van de considerans van de Accijnsrichtlijn luidt: ‘Overwegende dat elke levering, 
elk voorhanden hebben met het oog op de levering of elk gebruik voor een zelfstandig 
bedrijf dan wel voor een publiekrechtelijk orgaan, welke plaatsvindt in een andere 
lidstaat dan die van de uitslag tot verbruik, aanleiding geeft tot verschuldigdheid van 
de accijns in die andere lidstaat’. 

 
821.  Artikel 17 Accijnsrichtlijn. 
822.  Artikel 17 onderdelen a, b en e Accijnsrichtlijn. 
823.  Artikel 50d Wa. 
824.  Artikel 2a lid 2 en lid 3 Wa. Artikel 3a UB Accijns. 
825.  Artikel 7 lid 1 en lid 2 en artikel 9 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
826.  Artikel 7 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
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Deze bepaling is van toepassing als het vervoer van veraccijnsde goederen vanuit 
de lidstaat van herkomst naar het afleveradres plaatsvindt in opdracht van de afnemer 
en voor diens rekening en risico. Vindt echter het vervoer van veraccijnsde goederen 
vanuit de lidstaat van herkomst naar het afleveradres in de andere lidstaat plaats in 
opdracht van de verkoper en voor diens rekening en risico, dan is sprake van een ver-
koop op afstand827. 

De doorlevering aan derden in die andere lidstaat en het daadwerkelijke eigen ver-
bruik van accijnsgoederen door ondernemingen en publiekrechtelijke organisaties 
worden in de Nederlandse accijnswetgeving gelijkgesteld met voorhanden hebben 
(fictieve voorhandengehouden accijnsgoederen). Aldus is het begrip voorhanden heb-
ben in de Nederlandse accijnswetgeving uitgebreid met goederen die reeds zijn afge-
leverd828. Hiermee is het mogelijk de accijns ook nog te heffen in de situatie dat de 
goederen niet meer voorhanden zijn wanneer ze inmiddels zijn geleverd aan derden 
of voor eigen verbruik zijn aangewend. Onder het begrip eigen verbruik door de on-
derneming of publiekrechtelijke organisatie wordt verstaan: eigen verbruik in het 
kader van de onderneming of publiekrechtelijke organisatie, bijvoorbeeld huisbrand-
olie voor de verwarming van gebouwen. Het betreft hier reguliere handelskanalen. 
Maar naar de opvatting van staatssecretaris VAN AMELSVOORT (1992) gaat het te ver om 
voor geringe incidentele zakelijke aankopen in andere lidstaten dezelfde voorwaarden 
en verplichtingen op te leggen als voor het eigenlijke handelsverkeer in veraccijnsde 
goederen. Het gaat hier om incidentele aankopen door een directeur van een onder-
neming of publiekrechtelijk bestuurder ten behoeve van zakelijk verbruik van een 
beperkte hoeveelheid accijnsgoederen uit andere lidstaten, zoals een uit representa-
tiedoeleinden meegenomen doos sigaren of een paar flessen alcoholhoudende drank; 
hiertoe behoort ook de in brandstofreservoirs van bedrijfsautomobielen aanwezige 
brandstof829. 

Voorhanden hebben voor handelsdoeleinden in een andere lidstaat dan die waar de 
uitslag tot verbruik heeft plaatsgevonden kan ten eerste omvatten de levering van 
accijnsgoederen aan een bedrijf of een overheidsorganisatie als de overbrenging van 
accijnsgoederen naar het grondgebied van een andere lidstaat teneinde deze aldaar 
voor verkoop aan te bieden, zoals de verkoop door groothandelaren aan kleinhandela-
ren of restaurantbedrijven in een naburige lidstaat en de ambulante verkoop waarbij 
een buitenlandse verkoper zijn waren aanbiedt830. Het vervoer van veraccijnsde goede-
ren naar een bedrijf of publiekrechtelijk lichaam831 moet kunnen worden aangetoond 
met het VGD832. De ondernemer of het publiekrechtelijke lichaam stelt de fiscale auto-

 
827.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Art 2e Wa. 
828.  Artikel 7 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 2b lid 2 Wa. 
829.  Meer concreet is geen sprake van uitslag als dit zakelijk verbruik beperkt blijft tot ten hoogste 35 

liter bier, 30 liter wijn, tien liter tussenproducten, vijf liter overige alcoholhoudende producten, 400 
sigaretten, 200 sigaren betreft en/of één kilogram rooktabak en de in de brandstofreservoirs van 
bedrijfsautomobielen aanwezige brandstof. Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 26-27. 
Artikel 2b lid 3 Wa. Artikel 3b lid 1 UB Accijns. 

830.  Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
831.  Als bedoeld in artikel 2b lid 4 onderdeel a Wa. 
832.  Artikel 7 lid 4 en lid 5 Accijnsrichtlijn. Artikel 3b lid 2 UB Accijns. 
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riteit voorafgaand aan de verzending van de accijnsgoederen in kennis van de verzen-
ding van de accijnsgoederen en zekerheid voor de accijns die hij verschuldigd gaat 
worden. Deze vervoersvereisten gelden niet voor minerale oliën waarvoor geen tarief 
is vastgesteld, mits deze geen fictieve minerale oliën zijn833. Voor goederen die niet 
worden verkocht en terugkeren naar de lidstaat van herkomst bevat de Accijnsricht-
lijn geen voorschrift voor de wijze waarop het VGD moet worden gebruikt. 

De accijns wordt geheven van de onderneming of van de publiekrechtelijke organi-
satie die het accijnsgoed voorhanden heeft834. De accijns wordt verschuldigd op het 
tijdstip van de aanvang van het voorhanden hebben van het accijnsgoed in Neder-
land835. De verschuldigde accijns moet uiterlijk op de dag na de dag waarop het in 
Nederland voorhanden hebben van het desbetreffende accijnsgoed is aangevangen op 
aangifte worden voldaan836. 

4.7.14 Bewijsregeling handelsdoeleinden 

In geval van veraccijnsde goederen die in een andere lidstaat voor handelsdoeleinden 
voorhanden worden gehouden, wordt de accijns verschuldigd in de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de goederen zich bevinden, door degene die ze voorhanden 
heeft (bestemmingslandbeginsel)837. Daarnaast geldt, dat van goederen die particulie-
ren voor eigen persoonlijk verbruik hebben verkregen en door hen persoonlijk zijn 
vervoerd, de accijns wordt geheven in de lidstaat van verkrijging (internemarktbegin-
sel)838. 

Ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van deze regels wordt opgetreden tegen 
personen die dergelijke veraccijnsde goederen aankopen voor andere doeleinden dan 
eigen verbruik, derhalve voor handelsdoeleinden. Om vast te stellen of accijnsgoede-
ren voor handelsdoeleinden zijn bestemd, biedt de Accijnsrichtlijn een begin van een 
bewijsregeling. De toetspunten zijn de zakelijk status en de beweegredenen van dege-
ne die de goederen voorhanden heeft, de plaats waar deze goederen zich bevinden of, 
in voorkomend geval, de gebruikte wijze van vervoer, elk document betreffende deze 
goederen, de aard en de hoeveelheid van deze goederen, de indicatieve normhoeveel-
heden voor eigen verbruik839 en atypisch vervoer in geval van minerale oliën. De lid-
staten kunnen zelf een doortimmerde bewijsregeling in het leven roepen, waarvoor de 
Accijnsrichtlijn deze niet-limitatieve, indicatieve criteria bevat.  

 
833.  Artikel 3b lid 3 en lid 4 UB Accijns. 
834.  Artikel 51a onderdeel b Wa. 
835.  Artikel 52a onderdeel b Wa. 
836.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
837. Artikel 7 lid 1 en lid 2 en artikel 9 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
838. Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
839.  Ingevolge artikel 9 lid 2 Accijnsrichtlijn mogen deze indicatieve niveaus in ieder geval niet lager 

zijn dan 800 stuks sigaretten, 400 stuks cigarillo's, 200 stuks sigaren, 1 kilogram rooktabak, 10 liter 
gedistilleerde dranken, 20 liter intermediaire producten, 90 liter wijn en 110 liter bier.  
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4.7.15 Voorhanden hebben voor persoonlijk verbruik door particulieren 

De interne markt is de binnenlandse markt van de Gemeenschap. Voor de accijnshef-
fing behoort de binnengrenzenloze interne markt te betekenen dat voor accijnsgoede-
ren overal op de interne markt gelijke tarieven gelden en accijnsgoederen bijgevolg 
zonder dat tarieven aankoopbeslissingen beïnvloeden op iedere plaats op de interne 
markt kunnen worden aangekocht en de accijns ervan voldaan zonder dat de aange-
kochte goederen opnieuw op de plaats van bestemming elders op de interne markt 
nogmaals voor de accijnsheffing moeten worden aangegeven (internemarktbeginsel). 
Tariefsverschillen en de daarmee samenhangende administratievelastendruk en bin-
nengrensoverschrijdend fiscaal toerisme zijn onverenigbaar met het diepste wezen 
van een interne markt. Desondanks bestaat deze ongewenste drie-eenheid nog steeds 
en is sedert 1993 ondanks intelligente pogingen van de EC om te komen tot toenade-
ring van de tarieven op het gebied van de noodzakelijke tariefsharmonisatie vrijwel 
geen voortgang geboekt. Het internemarktbeginsel is dan ook nog altijd slechts weg-
gelegd voor particuliere natuurlijke personen die voor eigen persoonlijk gebruik bui-
ten hun woonlidstaat accijnsgoederen aankopen en deze goederen zelf vervoeren naar 
hun woonplaats. De accijns wordt dan uitsluitend geheven in de lidstaat van aankoop 
van die goederen840. Vrijstelling mag worden verleend voor bier, wijn en mousserende 
en niet-mousserende gegiste dranken welke door een particulier zelf voor eigen ge-
bruik zijn geproduceerd en door die particulier, de leden van zijn gezin of zijn gasten 
zonder handelsdoeleinden worden geconsumeerd841. De ratio van deze vrijstelling is 
de Europese particuliere ingezetene overeenkomst de internemarktgedachte de moge-
lijkheid te bieden in een lidstaat accijnsgoederen voor eigen verbruik aan te kopen of 
deze zonder formaliteiten zelf te produceren en zelf vervoeren naar de eigen lidstaat 
zonder aldaar opnieuw accijns te moeten betalen. Bijgevolg zijn alle andere transacties 
als transacties met handelsdoeleinden met toepassing van het bestemmings-
landbeginsel belast in de lidstaat van bestemming. De accijnsharmonisatie is nog lang 
niet geslaagd. De Accijnsrichtlijn maakt daarom, zoals gezegd, onderscheid tussen 
goederen die voorhanden worden gehouden voor handelsdoeleinden, voor het vervoer 
waarvan een AGD of een VGD noodzakelijk is, en goederen die voorhanden worden 
gehouden voor persoonlijk verbruik, waarvoor geen documenten zijn vereist842. 

Onder persoonlijk verbruik wordt verstaan: het voorhanden hebben van niet meer 
dan 800 stuks sigaretten, 400 stuks cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht van 
3 gram per stuk), 200 stuks sigaren, 1,0 kilogram rooktabak, 10 liter gedistilleerde 
dranken, 20 liter tussenproducten, 90 liter wijn (waarvan maximaal 60 liter mousse-
rende wijn) en 110 liter bier843. Voor energieproducten geldt in de eerste plaats de 

 
840.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 1 Wa. 
841. Artikel 6, artikel 10 en artikel 14 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
842.  Derde, vijfde, zesde en elfde overweging van de considerans Accijnsrichtlijn. HvJ EG 2 april 1998, 

nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man 
in Black Ltd., J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. (voorhanden hebben, 
lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 23-
24.  

843.  Artikel 9 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 3 Wa. Artikel 3a UR Accijns. 
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inhoud van de originele brandstoftank van een voertuig en voorts de normale klein-
handelsverpakkingen zoals een jerrycan of benzineblik of een passend reserveblik844. 

De hoeveelheidsgrenzen zijn dermate ruim vastgesteld dat zij, aldus staats-
secretaris VAN AMELSVOORT (1992), normaal gesproken niet zullen worden overschre-
den. De particulier die meer dan 800 sigaretten voorhanden heeft, kan het persoonlijk 
verbruik aantonen door bijvoorbeeld aannemelijk te maken dat hij een zware roker is. 
Wanneer iemand accijnsgoederen meebrengt als blijk van waardering voor het ver-
zorgen van zijn planten is het element van persoonlijk verbruik nog zo overheersend, 
dat aan heffing van accijns niet kan worden toegekomen. Van persoonlijk verbruik is 
ook sprake bij het immateriële genoegen dat iemand heeft die voor vrienden of ken-
nissen alcoholhoudende dranken meebrengt uit een andere lidstaat845. Van eigen ver-
bruik is geen sprake meer als het element van vrijgevigheid naar de achtergrond 
wordt gedrongen. 

Andere hoeveelheden dan deze waarvan in de lidstaat van bestemming de accijns 
niet is geheven worden geacht voor handelsdoeleinden voorhanden te worden gehou-
den846, tenzij het tegendeel wordt aangetoond847; een hoeveelheidscriterium met om-
kering van de bewijslast848. Deze laatste voorwaarde komt volgens een voorstel van de 
EC tot herziening van de Accijnsrichtlijn te vervallen849. Volgens dit voorstel is de ac-
cijnsheffing in de lidstaat van verkrijging eindheffing wanneer de aldaar door een 
particulier aangekochte accijnsgoederen in de lidstaat van bestemming door die parti-
culier zonder directe tegenprestatie aan een andere particulier worden gezonden, 
waarmee het vereiste van het persoonlijk vervoeren door de particulier van de ac-
cijnsgoederen komt te vervallen850. 

4.7.16 Alsnog gebleken commerciële bestemming 

De zevende overweging van de considerans van de Accijnsrichtlijn luidt: ‘Overwegen-
de dat de lidstaten met een aantal criteria rekening moeten houden teneinde te kun-
nen bepalen dat accijnsproducten niet voor eigen gebruik maar voor handelsdoelein-
den voorhanden worden gehouden’. Het uitgangspunt dat in geval van eigen verbruik 
de accijnsheffing plaatsvindt in de lidstaat van verkrijging, sluit niet uit dat bij een 
alsnog gebleken commerciële bestemming van de goederen vervolgens toch wegens 
voorhanden hebben accijns wordt geheven in de lidstaat van bestemming851. Met 
betrekking tot reeds tot verbruik uitgeslagen accijnsgoederen wordt pas aan heffing in 

 
844.  Artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
845.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, blz. 5. 
846.  Artikel 9 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 2 Wa. 
847. Artikel 9 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
848.  Artikel 9 lid 2 en lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c lid 3 Wa. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, 

blz. 7. 
849.  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/12/EEG betreffende de alge-

mene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de contro-
les daarop, 6 april 2004, COM (2004)227. Kamerstukken II 2003-2004, 22 112, nr. 335, blz. 20-23. 

850.  Vgl. artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
851.  Op basis van artikel 7, artikel 9 of artikel 10 Accijnsrichtlijn. 



Belastbaar feit en verschuldigdheid 4.7 

455 

de lidstaat van bestemming of de lidstaat van aankomst van de goederen toegekomen, 
indien sprake is van voorhanden hebben van deze goederen voor handelsdoeleinden852 
of van verkoop op afstand853. Bij verkoop op afstand is de leveringsconditie franco huis 
of franco bedrijf. Het daaruit volgende vervoer van de goederen voor rekening en 
risico van de verkoper wordt als commerciële handeling beschouwd. Zoals blijkt uit de 
zevende overweging van de considerans van de richtlijn, moeten goederen die niet 
voor persoonlijk verbruik voorhanden worden gehouden, derhalve voor de toepassing 
van de Accijnsrichtlijn worden geacht voor handelsdoeleinden voorhanden te worden 
gehouden854. 

Van goederen voor persoonlijk verbruik is, zoals gezegd, de accijns verschuldigd in 
de lidstaat waar zij worden aangekocht, zonder dat voor het vervoer ervan naar een 
andere lidstaat een bepaald document is voorgeschreven. Op luchthavens en in zeeha-
vens kan in de meeste gevallen op eenvoudige wijze worden vastgesteld of een per-
soon een lidstaat binnenkomt vanuit een andere lidstaat of vanuit een derde land. In 
andere gevallen moet er in beginsel van worden uitgegaan dat de goederen uit een 
andere lidstaat zijn meegenomen of dat bij binnenkomst in een andere lidstaat uit een 
derde land reeds aan de verplichtingen is voldaan855. Ter voorkoming van dubbele 
accijnsheffing kan de accijns die in de lidstaat van herkomst is voldaan, worden geres-
titueerd856. Dubbele accijnsheffing is van tijdelijke aard en daarom door de gemeen-
schapswetgever aanvaard. Wordt niet voldaan aan de voorschriften van de accijnshef-
fing, dan kan permanente dubbele accijnsheffing optreden. 

4.7.17 The Man in Black 

De achtste overweging van de considerans van de Accijnsrichtlijn luidt: ‘Overwegende 
dat accijnsproducten die gekocht worden door een andere persoon dan een erkend 
entrepothouder, een geregistreerd of niet-geregistreerd bedrijf, en die door de verko-
per of voor diens rekening rechtstreeks of indirect worden verzonden of vervoerd, in 
de lidstaat van bestemming aan de accijns moeten worden onderworpen’. Van eigen 
verbruik door particulieren was geen sprake toen THE MAN IN BLACK die particulieren 
benaderde om bij hem, binnen de hoeveelheidsgrenzen, tabak en sigaretten te bestel-
len, die hij uit Luxemburg en Frankrijk betrok en via een beroepsgoederenvervoerder 
deed afleveren bij de particuliere kopers in het VK. Volgens het HvJ EG in het ar-
rest-THE MAN IN BLACK (1998) is geen sprake van eigen verbruik als de natuurlijke 
persoon de aangekochte accijnsgoederen niet persoonlijk zelf naar zijn eigen lidstaat 

 
852.  Als bedoeld in artikel 7 en artikel 9 Accijnsrichtlijn. 
853.  Als bedoeld in artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
854. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 29. 
855.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, blz. 19. 
856.  Artikel 7 lid 6, artikel 10 lid 4 en artikel 22 lid 4 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, 

The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd., J. 
Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar 
accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 42. 



4.7   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

456 

vervoert, maar dat laat doen door iemand anders (met handelsmotieven)857. Voor de 
toepassing van de Accijnsrichtlijn is die iemand dan partij bij een verkoop op af-
stand858, waardoor de accijns verschuldigd is in de lidstaat van bestemming en niet in 
de lidstaat van herkomst859. Aangezien de accijnstarieven in het VK beduidende hoger 
liggen dan in Frankrijk en Luxemburg, was het voordeel van de constructie van 
THE MAN IN BLACK daarmee geheel verdampt. Het voorhanden hebben van de wijn in de 
lidstaat van bestemming wordt dan aangemerkt als uitslag tot verbruik860. 

THE MAN IN BLACK had nog het Romeinsrechtelijke adagium qui facit per alium facit 
per se (een persoon die handelt door tussenkomst van een lasthebber, moet worden 
geacht zelf te hebben gehandeld) in stelling gebracht, maar het HvJ EG voelde er niets 
voor THE MAN IN BLACK daarin te volgen, omdat de communautaire rechtsorde voor de 
omschrijving van haar begrippen in beginsel niet aanknoopt bij een of meer nationale 
rechtsstelsels, dus ook niet bij het Romeinsrechtelijke, tenzij, zoals gezegd, zulks uit-
drukkelijk zou zijn bepaald, hetgeen in de regeling voor particulieren niet het geval 
is861. Zelfs als zouden alle lidstaten dit adagium gemeen hebben, dan nog is dit beginsel 
van verbintenissenrecht uit het Romeins recht niet noodzakelijkerwijs van toepassing 
in het belastingrecht, dat zo zijn eigen doelstellingen heeft. 

De accijns wordt verschuldigd op het tijdstip van de aanvang van het voorhanden 
hebben van het accijnsgoed862 en geheven van degene die het voorhanden heeft863. De 
verschuldigde accijns moet uiterlijk op de dag na de dag van aanvang van het voor-
handen hebben op aangifte worden voldaan864. 

4.7.18 Cercle des amis du vin 

De vraag is of sprake is van persoonlijk verbruik door de leden van een kring van wijn-
liefhebbers, ingeval zij voor zichzelf en voor de overige kringleden in een van de be-
faamde wijnproducerende lidstaten aldaar uitgeslagen en derhalve veraccijnsde wij-
nen voor hun rekening en risico door een transportondernemer over laat brengen naar 
de lidstaat waar de verenigingsleden wonen865. Een kring van ongeveer 70 particuliere 

 
857. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 

Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605, r.o. 33. 

858.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
859. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 

Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605, r.o. 49. 

860.  Artikel 2c lid 2 Wa. 
861.  HvJ EG 14 januari 1982, nr. 64/81, Nicolaus Corman & fils SA vs. Hauptzollamt Gronau (consump-

tie-ijs), Jur. 1982, blz. 13, r.o. 8. 
862.  Artikel 52a lid 1 onderdeel b Wa. 
863.  Artikel 51a onderdeel c Wa. 
864.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
865.  Hof ’s-Hertogenbosch 28 november 2002, nr. 98/05596, Infobulletin 2003/766 heeft beslist dat 

sprake is van persoonlijk verbruik. 
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wijnliefhebbers heeft op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico binnen de 
normhoeveelheden in Frankrijk 1.368 liter rode en witte wijn en 144 liter mousseren-
de wijn aangekocht en die door een derde, een Nederlands transportbedrijf, doen 
overbrengen van Frankrijk naar Nederland866. De kringleden hebben de wijn dus niet 
persoonlijk vanuit Frankrijk naar hun woonplaats overgebracht. In Nederland is de 
wijn onderling binnen de normhoeveelheden voor eigen verbruik onder de leden 
gedistribueerd. De kring van wijnliefhebbers streeft geen handelsdoeleinden na, en 
JOUSTRA, het vriendenkringlid dat het transport van de wijn regisseerde, verrichtte 
deze activiteit niet bedrijfsmatig of met winstoogmerk.  

In het arrest-THE MAN IN BLACK (1998) is beslist dat als het accijnsgoed niet door de 
natuurlijke persoon zelf, maar door een bedrijfsmatig handelend vertegenwoordiger 
wordt gekocht of vervoerd geen sprake is van persoonlijk verbruik, zodat zich verko-
pen op afstand voorzoen waardoor de goederen dan belast zijn in de lidstaat van be-
stemming867. Niet alleen was het vervoer van de accijnsgoederen verricht door een 
beroepsvervoerder, maar ook was de levering van de accijnsgoederen door de verko-
per voor rekening van de koper georganiseerd. In de JOUSTRA-zaak gaat het echter om 
een koper die niet bedrijfsmatig handelt en zelf het vervoer organiseert. Omdat het 
initiatief voor het vervoer niet is uitgegaan van de verkoper, maar van de particulier 
(JOUSTRA) die de accijnsgoederen heeft verkregen, is in deze zaak geen sprake van 
verkoop op afstand, zoals in de zaak-THE MAN IN BLACK, maar van aankoop op af-
stand868. 

Met betrekking tot de handelwijze van JOUSTRA heeft de Hoge Raad het HvJ EG pre-
judiciële vragen gesteld (2005) over de uitleg van het begrip commerciële doeleinden 
(handelsdoeleinden) om er zo achter te komen of JOUSTRA, die het vervoer van de wijn 
had geregisseerd, de wijn van zijn mede-kringleden al dan niet moet worden geacht 
voor handelsdoeleinden voorhanden te hebben gehad869. Gelijk in de kwestie-THE MAN 

IN BLACK is het ten aanzien van JOUSTRA ook de rechtsvraag of diens handelwijze onder 
de toepassing van het internemarktbeginsel kan vallen, zodat de wijnaccijns in Frank-
rijk en niet in Nederland verschuldigd is. 

 
866. Vgl. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. 

EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco 
Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), 
Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 48. 

867. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 
Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605, r.o. 33 en 37. 

868. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 49. 
HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 
Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605, r.o. 48-49. 

869.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. HR 7 januari 2005, nr. 39.536, LJN AQ0526, r.o. 5.3. Conclusie A-G Jacobs 
van 1 december 2005 voor HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, 
Jur. 2006, blz. I-11075, PB 19 maart 2005, nr. C 69/13. 
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Blijkens de vijfde overweging van de considerans van de Accijnsrichtlijn ‘dat over 
door particulieren voor eigen gebruik verkregen en door hen zelf vervoerde accijns-
produkten belasting moet worden geheven in de Lid-Staat van verkrijging’, heeft de 
gemeenschapswetgever beoogd de begrippen ‘particulieren’ en ‘eigen verbruik’ met 
zorg te definiëren en tegelijkertijd de werkingssfeer ervan te preciseren en af te bake-
nen van het verwerven en voorhanden hebben van accijnsgoederen voor handelsdoel-
einden. De Accijnsrichtlijn maakt duidelijke onderscheiden tussen transacties waarbij 
enkel particulieren betrokken kunnen zijn en transacties die wegens de tussenkomst 
van marktdeelnemers een commercieel karakter hebben. Artikel 8 en artikel 9, derde 
lid, van de Accijnsrichtlijn hebben het uitdrukkelijk over ‘particulieren’ en beklemto-
nen dat hun transacties een louter persoonlijk karakter hebben, en geen handels- of 
beroepskarakter, gelijk het onderscheid consumptieve en productieve bestedingen870. 

Volgens het HvJ EG in het JOUSTRA-arrest (2006) blijkt duidelijk uit de formulering 
‘door particulieren voor eigen behoefte verkregen’871, dat de accijnsgoederen bestemd 
moeten zijn voor eigen verbruik door de particulier die ze heeft verkregen, zodat ac-
cijnsgoederen die een particulier voor verbruik door andere particulieren heeft ver-
kregen zijn uitgesloten. Het voorhanden houden van deze laatste goederen kan niet 
worden geacht een strikt persoonlijk karakter te hebben voor de particulier die ze 
heeft verkregen872. Blijkens de gebruikte termen ‘door hen zelf vervoerde’873 is geen 
vervoer door anderen voor rekening van de particulier geoorloofd. Vereist is dat de 
particulier die de betrokken accijnsgoederen heeft verkregen, deze persoonlijk heeft 
vervoerd, dat wil zeggen dat de particulier, gelijk het AGD, de goederen begeleidt en 
vergezelt874. In een andere bepaling in de Accijnsrichtlijn die particulieren van han-
delsdoeleinden scheidt – de bepaling inzake het atypisch vervoer door particulieren 
van minerale oliën – wordt de formulering ‘door particulieren of voor hun rekening’875 
gebezigd, waarmee vervoer door anderen voor rekening van de particulier in gebrui-
kelijke kleinhandelsverpakkingen wel is toegestaan, doch welke niet van voor particu-
lieren ongebruikelijke (‘atypische’) omvang mag zijn876. Wat alcoholhoudende dranken 
en tabaksproduct betreft sluit het begrip particulier en het vereiste van het persoonlijk 
vervoeren de inschakeling van derden dus uit. Waar de gemeenschapswetgever in de 
Accijnsrichtlijn de mogelijkheid van tussenkomst van een derde voor ogen heeft ge-
staan, heeft hij dit uitdrukkelijk aangegeven door middel van een specifieke redac-
tie877. De particuliere wijnkoper moet zijn buitenlandse wijn dus persoonlijk zelf en 

 
870.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn en bij afleiding artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
871.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
872. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 35. 
873.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
874. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 37 

en 47. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. 
EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco 
Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), 
Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 33. 

875.  Als bedoeld in artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
876.  Zie voor atypische vervoersbewegingen de betreffende paragraaf verderop. 
877.  Zoals van artikel 9 lid 3 en artikel 10 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
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niet door een ander laten vervoeren, dat wil zeggen zélf met de goederen van de lid-
staat van aankoop naar de lidstaat van verbruik meereizen. 

De lidstaten moeten diverse criteria in aanmerking nemen om te bepalen of ac-
cijnsgoederen voor eigen verbruik door particulieren of voor handelsdoeleinden be-
stemd zijn, waaronder de hoeveelheid accijnsgoederen en de gebruikte vervoerswijze. 
Daarom heeft te gelden dat wanneer niet aan het vereiste van persoonlijk vervoer 
wordt voldaan of sprake is van atypisch vervoer, de vervoerde en voorhanden accijns-
goederen overeenkomstig het hiervoor besproken basisbeginsel geacht moeten wor-
den vervoerd en voorhanden te zijn voor handelsdoeleinden878. 

De hoeveelheden wijn die JOUSTRA Nederland binnenbracht gaan de eigen behoef-
ten van een particulier duidelijk te boven, waardoor geen sprake meer kan zijn van het 
vereiste strikt persoonlijke karakter, en moeten daarom als voor handelsdoeleinden 
worden beschouwd. De inschakeling van een beroepsgoederenvervoerder bevestigt 
dit niet-persoonlijke voorhanden houden. Zou het vereiste van het strikt persoonlijke 
karakter vervallen, dan dreigt fraudegevaar omdat voor het vervoer geen document is 
vereist879. Het HvJ EG beschouwt de door JOUSTRA ingeschakelde vervoersondernemer 
naar analogie van het arrest-THE MAN IN BLACK als een voor diens rekening tegen ver-
goeding handelende tussenpersoon die de wijnen van Frankrijk naar Nederland heeft 
overgebracht880. Nu geen sprake is van voorhanden hebben met strikt persoonlijk 
karakter en dientengevolge van voorhanden hebben voor handelsdoeleinden, be-
schouwt het HvJ EG JOUSTRA’s geen winst beogende activiteiten als economische acti-
viteiten gericht op de behoeften van een bedrijf dat op onafhankelijke wijze een eco-
nomische activiteit uitoefent, waarvan de intracommunautaire aankopen zijn belast in 
de lidstaat van vestiging ofwel bestemming881 en heeft JOUSTRA recht op restitutie van 
de op de wijnen drukkende Franse wijnaccijns882. Met zijn beslissing de JOUSTRA-zaak 
af te doen met toepassing van de regeling voor door ondernemers verkregen verac-
cijnsde goederen883 maakt het HvJ EG de specifiek geschreven regel voor gevallen 
waarin het strikt persoonlijk voorhanden hebben door particulieren niet kan worden 
vastgesteld884, tot een dode letter885. 

 
878.  Artikel 9 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
879. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, 

r.o. 43-44. 
880. Vgl. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. 

EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco 
Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), 
Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 52. 

881.  Artikel 7 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
882.  Artikel 7 lid 6 jo. artikel 22 derde lid Accijnsrichtlijn. 
883.  Artikel 7 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
884.  Artikel 9 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
885. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, 

r.o. 51-53. 
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4.7.19 Voorstel EC voorhanden hebben voor eigen verbruik 

Volgens een voorstel van de EC komt – hoegenaamd met uitzondering van tabaks-
producten – het vereiste te vervallen, dat de particulier de goederen in de lidstaat van 
herkomst zelf voor eigen persoonlijk verbruik heeft verkregen en deze zelf persoonlijk 
vervoert naar het land van bestemming886. Zo het voorstel door de Raad wordt aange-
nomen, wordt de Accijnsrichtlijn aangepast om te verduidelijken wanneer sprake is 
van handelsverkeer en wanneer van particulier verkeer. Voortaan mag dan het ver-
voer ook door een derde geschieden, mits dit vervoer geschiedt in opdracht van de 
particulier in de lidstaat van bestemming. De accijns blijft verschuldigd in de lidstaat 
van herkomst. In de JOUSTRA-zaak (2006) heeft de EC het standpunt ingenomen dat om 
het internemarktbeginsel veilig te stellen, de voorwaarde van persoonlijk verbruik 
niet aldus mag worden uitgelegd, dat de particulier noodzakelijkerwijs de accijnsgoe-
deren zelf moet vergezellen. De bedoeling van deze voorwaarde is immers enkel het 
strikt persoonlijke karakter van het voorhanden houden van accijnsgoederen te kun-
nen vaststellen. Wanneer een particulier zoals JOUSTRA het initiatief neemt om een 
derde met het vervoer van accijnsproducten te belasten en dat vervoer organiseert 
alsof hij daar zelf voor instaat, kan het strikt persoonlijke karakter van het voorhanden 
houden van de producten evenzeer worden nagegaan. De JOUSTRA-zaak (2006) ver-
schilt daarmee van de casus die tot het arrest-THE MAN IN BLACK (1998) aanleiding 
heeft gegeven. Bij misbruik kunnen de lidstaten bovendien weigeren het interne-
marktbeginsel toe te passen887. De EC benadrukt dat restrictieve uitleg van het vereiste 
van persoonlijk verbruik voor de burger een achteruitgang zou betekenen vergeleken 
met de situatie van vóór de inwerkingtreding van de Accijnsrichtlijn, omdat volgens 
het toentertijd vigerende accijnsregime persoonlijke goederen die in het kader van 
een verhuizing naar een andere lidstaat werden overgebracht en kleine verzendingen 
tussen particulieren waren vrijgesteld in de lidstaat van invoer. Volgens de A-G JACOBS 
(2005) in zijn conclusie voor de JOUSTRA-zaak moet in elke zinnige uitleg ook het delen 
met familie of vrienden en het geven van persoonlijke geschenken vallen888. Het 
HvJ EG erkent dat de Accijnsrichtlijn op dit punt een leemte bevat, maar dat die alleen 
kan worden verholpen met een EC-voorstel aan de Raad889. 

Een stevige kanttekening bij het EC-voorstel is op zijn plaats. Het voorstel kan al-
leen de goede werking van de interne markt bevorderen wanneer tegelijkertijd de 
tarieven worden geharmoniseerd. Het voorstel biedt ruimte voor grootschalig se-
mi-ondernemingsgewijs ontgaan van accijns door personen die, met gebruikmaking 
van de nog altijd bestaande tariefsverschillen tussen de lidstaten, naar analogie van de 
formule van THE MAN IN BLACK, in opdracht, op naam en voor rekening van particulie-
ren accijnsgoederen aankopen en deze vervoeren naar de lidstaten waar die particu-

 
886.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004. Kamerstukken II 

2003-2004, 22 112, nr. 335, blz. 20-23. 
887. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 38. 
888.  Conclusie A-G Jacobs van 1 december 2005 voor HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecre-

taris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 64. 
889. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 2006, blz. I-11075, r.o. 46. 
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lieren wonen890. Vooral dreigt de goede werking van de interne markt te worden ge-
frustreerd door concurrentievervalsende grensoverschrijdende aankopen door parti-
culieren in lidstaten met een nultarief of een bijna-nultarief op wijnen. De versoepe-
ling vervalst de mededinging en werkt dus a-neutraal en contraproductief aan het 
streven naar verdere harmonisatie van accijnstarieven891. Maar bedacht moet worden 
dat de EC wel eens het omgekeerde voor ogen zou kunnen staan door met haar voor-
stel als verborgen agenda de lidstaten juist tot een verdergaande stap op weg naar de 
voor de goede werking van de interne markt zeer noodzakelijke accijnstariefharmo-
nisatie te willen prikkelen. 

4.7.20 Atypische wijze verkrijging energieproducten 

Ook voor energieproducten geldt, dat particulieren voor eigen verbruik ener-
gieproducten kunnen aankopen en deze zelf meenemen naar hun woonplaats in een 
andere lidstaat, zonder dat in die andere lidstaat (opnieuw) accijns wordt geheven. 
Wanneer dit gebeurt in normale kleinhandelsverpakkingen, zoals een jerrycan of 
benzineblik, of in de brandstoftank van een voertuig, is dit geen probleem en wordt in 
de lidstaat van verbruik geen accijns meer geheven. Om te voorkomen dat particulie-
ren grootschaliger energieproducten rechtstreeks in andere lidstaten gaan kopen, 
kunnen de lidstaten energieproducten waarvan in de lidstaat van verkrijging de ac-
cijns al is geheven en welke op een zogenoemde atypische (= ongebruikelijke, onge-
wone) wijze worden vervoerd door particulieren of door derden voor rekening van 
particulieren, eveneens belasten. 

Een atypische wijze van vervoer is het vervoer van brandstoffen anders dan in de 
normale brandstoftank van voertuigen, in een jerrycan, passend reserveblik of ander 
draagbaar reservoir, alsmede het vervoer van vloeibare verwarmingsproducten anders 
dan in tankwagens die voor rekening van bedrijven worden gebruikt dan wel anders-
zins op ongebruikelijke of ongewone wijze892. Elk vervoer van vloeibare verwarmings-
producten anders dan in een tankwagen moet worden aangemerkt als atypisch ver-
voer. Het vervoer door een particulier van huisbrandolie in een zogeheten IBC-
container (Intermediate Bulk Container, die op zich goedgekeurd kunnen zijn voor be-
drijfsmatig vervoer van gevaarlijke stoffen, waaronder vloeistoffen) in de laadruimte 
van een bestelwagen, is vervoer dat de gebruikelijke hoeveelheden voor particulier 
verbruik ver te boven gaat en derhalve atypisch voor particulieren. Vervoer van huis-
brandolie door een particulier die geen gebruik maakt van een tankwagen, doch van 
een gewone bestelwagen is een vorm van atypisch vervoer. Hieraan doet, aldus het 
HvJ EG in het GRANBERG-arrest (2007) niet af dat de huisbrandolie door GRANBERG werd 

 
890. Vgl. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. 

EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco 
Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), 
Jur. 1998, blz. I-1605. 

891.  Vgl. Kamerstukken II 2003-2004, 22 112, nr. 335, blz. 22-23. 
892.  De staatssecretaris is blijven vasthouden aan de uitdrukking ‘atypisch’ ondanks geducht verzet 

tegen die term vanuit de Tweede Kamer. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 8, blz. 20-21. 
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vervoerd in drie IBC-containers893. De Accijnsrichtlijn verzet zich overigens niet tegen 
een voorschrift van de lidstaat van bestemming waarbij degene die minerale oliën 
atypisch vervoert een zekerheid moet stellen om de betaling van de accijns te waar-
borgen en in het bezit moet zijn van een VGD en van een document waaruit blijkt dat 
deze zekerheid gesteld is. 

Volgens het HvJ EG in het SCHOONBROODT-arrest (1998) leidt het inbouwen van een 
extra brandstoftank in de particuliere personenauto tot atypisch vervoer van energie-
producten894. Wat vloeibare verwarmingsbrandstoffen betreft, is atypisch de verkrij-
ging door middel van vervoer anders dan in tankwagens die voor rekening van een 
ondernemer worden gebruikt895. Hieronder valt ook de particulier die voor eigen reke-
ning een tankauto met huisbrandolie uit een andere lidstaat laat voorrijden. Komt 
overigens diezelfde tankauto voor rekening van de verkoper voorrijden, dan is sprake 
van een afstandsverkoop van een accijnsgoed vanuit een andere lidstaat naar Neder-
land, een levering die als uitslag wordt aangemerkt896. Het criterium ‘atypisch vervoer’, 
dat, zoals gezegd, particulier verbruik van handelsdoeleinden scheidt door gebruike-
lijke kleinhandelsverpakkingen en hoeveelheden die niet van voor particulieren onge-
bruikelijke (‘atypische’) omvang mogen zijn, omvat in de praktijk sterk beperkende 
factoren: de kansen op lekkage, ontploffingsgevaar, opslagproblemen, aansprakelijk-
heid, het relatief beperkte heffingsbelang en het perspectief van de dubbele accijns-
druk bij het tegen de olielamp lopen897. De ratio van deze bepaling is dat deze de lid-
staten de mogelijkheid geeft fiscale maatregelen te nemen die leiden tot een algemeen 
verbod op het vervoer van minerale oliën met andere vervoermiddelen en kleinver-
pakkingshoeveelheden dan die welke daarvoor uitdrukkelijk zijn erkend. Elk toegela-
ten vervoer, dat wil zeggen vervoer voor handelsdoeleinden door een handelaar, is in 
de lidstaat van bestemming belast, en elke atypische wijze van vervoer, is onvermin-
derd de toepassing van andere maatregelen op het gebied van de veiligheid van het 
vervoer, eveneens in de lidstaat van bestemming belast. Met deze bepaling hebben de 
lidstaten, als gevolg van de nog altijd bestaande accijnstariefsverschillen een instru-
ment in handen om minerale oliën uit te sluiten van de toepassing van het fundamen-
tele internemarktbeginsel898. Terecht is de EC (2004) in haar verslag aan de Raad van 
mening, dat geen maatregelen mogen worden gehandhaafd die afwijken van het al-
gemene beginsel van het vrije verkeer van goederen door particulieren. Een bepaling 
die afwijkt van het internemarktbeginsel zal ook geen aanvaardbare oplossing kunnen 

 
893.  HvJ EG 15 november 2007, nr. C-330/05, Strafzaak tegen Per Fredrik Lennart Granberg, te Tavelsjö, 

r.o. 37 en 40. 
894.  HvJ EG 3 december 1998, nr. C-247/97, Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt en Transports 

A.M. Schoonbroodt SPRL vs. België, Jur. 1998, blz. I-8095, r.o. 29. 
895. Artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 2d lid 2 Wa. HvJ EG 27 november 2003, nr. C-185/00, EC en 

Zweden vs. Finland, Jur. 2003, blz. I-14189. 
896.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2e lid 1 

Wa. 
897.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, blz. 5-6. 
898.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. 
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brengen voor het probleem van de veiligheid van het vervoer van minerale oliën door 
particulieren899. 

Wanneer accijnsgoederen, zoals alcoholhoudende dranken, tabak en sigaretten, 
voor eigen gebruik worden gekocht in de lidstaat van herkomst en vervolgens naar de 
lidstaat van bestemming worden gebracht naar de particuliere koper door een per-
soon die daarvoor een commissie ontvangt, die tevoren in de lidstaat van bestemming 
particuliere afnemers heeft benaderd en het vervoer van de goederen organiseert, is 
de accijns verschuldigd in de lidstaat van bestemming900. Het zal particulieren relatief 
veel inspanningen kosten om op atypische wijze energieproducten van de ene lidstaat 
naar de andere lidstaat te vervoeren. De verkrijging door een natuurlijke persoon van 
veraccijnsde energieproducten uit een andere lidstaat die op atypische wijze door 
particulieren of door derden voor rekening van die particulieren worden vervoerd, is 
belast in de lidstaat van bestemming901. 

De accijns wordt geheven van degene voor wiens rekening de energieproducten 
worden vervoerd dan wel van degene die de energieproducten verkrijgt902. De accijns 
wordt verschuldigd op het tijdstip van aanvang van het voorhanden hebben van het 
accijnsgoed in de lidstaat van bestemming dan wel op het tijdstip van de verkrijging 
van het accijnsgoed903. De verschuldigde accijns moet uiterlijk op de dag na de aan-
vang van het voorhanden hebben in de lidstaat van bestemming dan wel de verkrij-
ging van het desbetreffende accijnsgoed op aangifte worden voldaan904. 

4.7.21 Vervaardigen buiten belastingentrepot 

De lidstaten stellen met inachtneming van de bepalingen van de Accijnsrichtlijn zelf 
voorschriften inzake de productie (vervaardiging), be- en verwerking en het voorhan-
den hebben van accijnsgoederen vast. Het is verboden een accijnsgoed te produceren 
ofwel vervaardigen buiten een belastingentrepot905. Bij overtreding van dit verbod is 
per definitie sprake van uitslag906. Het begrip vervaardigen is gedefinieerd als elk han-
delen waarbij of waardoor een accijnsgoed ontstaat of de samenstelling van een ac-
cijnsgoed wordt gewijzigd907. Het verbod een accijnsgoed te vervaardigen buiten een 
belastingentrepot is niet van toepassing als de vervaardiging plaatsvindt overeenkom-
stig de wettelijke bepalingen van de Douanewet (DW)908 of een van de uitzonderings-

 
899.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004, blz. 29.  
900. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU 

Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. 
(voorhanden hebben, lidstaat waar accijns verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 
1998, blz. I-1605. 

901.  Artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
902.  Artikel 51a onderdeel d Wa. 
903.  Artikel 52a lid 1 onderdeel c Wa. 
904.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
905.  Artikel 11 Accijnsrichtlijn. Artikel 5 lid 1 onderdeel a Wa. 
906.  Artikel 6 lid 1 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Artikel 2f Wa. 
907.  Artikel 1a lid 1 onderdeel b Wa. 
908.  Als bedoeld in artikel 2 lid 2 onderdeel a DW. 
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bepalingen van toepassing is909. Zoals gezegd, verloopt de heffing en de invoering 
eveneens naar het nationaal recht van de lidstaten. In Nederland wordt de accijns 
geheven van degene die het accijnsgoed vervaardigt910. De accijns wordt verschuldigd 
op het tijdstip van de vervaardiging van het accijnsgoed in Nederland911. Uiterlijk op de 
dag daarna moet de accijns op aangifte worden voldaan912. 

Als een accijnsgoed door twee of meer personen wordt vervaardigd, rust op ieder 
van hen – afzonderlijk of gezamenlijk – de plicht aangifte te doen. Aan die plicht is 
voldaan, zodra een van hen de vereiste aangifte heeft gedaan. Wanneer het doen van 
aangifte achterwege is gebleven, verzetten zich de wettelijke bepalingen noch enig 
rechtsbeginsel ertegen dat op dezelfde dag aan elk van degenen die het accijnsgoed 
hebben vervaardigd, naheffingsaanslagen voor het volle bedrag van de accijns worden 
opgelegd. Zo’n naheffingsaanslag kan niet worden opgelegd aan personen die slechts 
ondergeschikte hulpwerkzaamheden hebben uitgevoerd, zoals het vullen van flessen, 
vaten of andere verpakkingsmiddelen of het vervoeren van de vervaardigde accijns-
goederen913. Invoer, doorvervoer en verkoop van illegale sigaretten zijn geen onderge-
schikte hulpwerkzaamheden914, evenmin als het mengen van alcohol, water en essen-
ces, waardoor jenever ontstaat en daarmee de samenstelling van een accijnsgoed is 
gewijzigd, zodat een accijnsgoed is vervaardigd915. 

4.7.22 Voorhanden hebben voor handelsdoeleinden 

De Accijnsrichtlijn bepaalt dat de verschuldigdheid van accijns ontstaat zodra de goe-
deren in het vrije verkeer worden gebracht. Als uitslag tot verbruik van communautai-
re accijnsgoederen wordt beschouwd iedere vorm van onttrekking, ook op onregelma-
tige wijze, aan een schorsingsregeling, iedere vervaardiging, ook op onregelmatige 
wijze, van deze goederen buiten een schorsingsregeling en elke invoer, ook op onre-
gelmatige wijze, van deze goederen, wanneer deze niet onder een schorsingsregeling 
worden geplaatst, alsmede de vervaardiging van accijnsgoederen buiten de schor-
singsregeling916. Door dergelijke onttrekkingen gelijk te stellen met uitslag tot ver-
bruik, heeft de gemeenschapswetgever duidelijk gemaakt dat alle vervaardiging, be- 
en verwerking, voorhanden hebben of verkeer buiten een schorsingsregeling, leidt tot 
verschuldigdheid van de accijns. Wanneer is aangetoond, dat een accijnsgoed aan een 

 
909.  Als bedoeld in artikel 5 lid 3 Wa. 
910.  Artikel 51a onderdeel f Wa. 
911.  Artikel 52a onderdeel d Wa. 
912.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
913.  HR 12 april 2002 en 24 augustus 1999, nr. 34.164 (Van de Water), BNB 2002/226 en BNB 1999/383c, 

FED 2002/241. HR 12 april 2002, nr. 34.161, FED 2002/239, BNB 2002/227. HR 12 april 2002, nr. 
34.162, FED 2002/240, BNB 2002/228. Hof Amsterdam 2 december 2002, nr. 02/2840, LJN AF2769, 
r.o. 5.3.1, voortzetting van HR 12 april 2002, nr. 34.162, BNB 2002/228. 

914.  Hof Arnhem 9 april 2002, nr. 00/01504, AE 2651. 
915.  Hof Amsterdam 2 december 2002, nr. 02/02840, LJN AF2769, r.o. 5.3.2, voortzetting van HR 12 april 

2002, nr. 34.162, BNB 2002/228. 
916. Artikel 6 lid 1 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecreta-

ris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 35. 
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schorsingsregeling is onttrokken zonder dat de accijns is voldaan, staat vast dat het 
voorhanden hebben ervan gelijk staat aan uitslag tot verbruik en dat de accijns ver-
schuldigd is geworden. Het enkele voorhanden hebben van accijnsgoederen die niet 
overeenkomstig de voorschriften van de accijnswetgeving in de heffing zijn betrok-
ken, wordt aangemerkt als uitslag tot verbruik917. Evenzo wordt iedere onregelma-
tigheid of overtreding in een lidstaat tijdens het intracommunautaire vervoer onder 
schorsing van de accijns begaan, aangemerkt als het onttrekken van accijnsgoederen 
aan de schorsingsregeling. Daartoe dient tevens en uitdrukkelijk vast te staan dat de 
belanghebbende op het moment waarop hij de goederen voorhanden kreeg, wist of 
redelijkerwijs kon weten dat de leverancier zijn verplichting de accijns op aangifte te 
voldoen of te laten voldoen niet zou nakomen ofwel dat de voorhandenhebber wist of 
redelijkerwijs kon weten dat zijn accijnsgoederen ten onrechte nog niet in de heffing 
van accijns zijn betrokken918. Aldus kunnen personen die welbewust profiteren van 
door anderen verrichte frauduleuze handelingen met betrekking tot accijnsgoederen 
(de voorhandenhebbers) in de heffing van accijns worden betrokken919. Dit voorhan-
den hebben is ook nog eens verboden920. De overtreder van dit verbod kan worden 
bestraft met een geldboete, of, bij opzet, met gevangenisstraf921. Een eventuele straf-
rechtelijke vervolging voor accijnsfraude is niet van belang voor de vaststelling van 
het belastbaar feit voorhanden hebben en het naheffen van de ter zake daarvan ver-
schuldigde accijns, omdat de belastingrechter de hem ter beschikking staande be-
wijsmiddelen zelfstandig dient te waarderen922. 

Het begrip voorhanden hebben is in de Accijnsrichtlijn niet gedefinieerd. Het houdt 
nauw verband met het wel gedefinieerde begrip vervaardiging. Van voorhanden heb-
ben van accijnsgoederen is sprake: 

 
917.  Artikel 6 lid 1 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Artikel 2f Wa. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van 

de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 42. HR 12 april 2002 en 
24 augustus 1999, nr. 34.164 (Van de Water), BNB 2002/226 en BNB 1999/383c. 

918. Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 2f tweede gedeelte ‘dat niet overeenkomstig de bepalingen 
van deze wet in de heffing is betrokken’ Wa. Artikel 2f Wa is de voortzetting van artikel 87 lid 1 Wa 
(tekst 1992). Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de wetgever met die bepaling een beperktere of 
juist ruimere mogelijkheid tot heffing bij een afnemer voor ogen stond dan voortvloeide uit artikel 
87 lid 1 Wa (tekst 1992). Artikel 80 Wa. Artikel 34 UB Accijns. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, 
nr. 3, blz. 29. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 42-43. Stb. 1992, 712, blz. 22. Ingevolge 
artikel 54 UR Accijns kan de herkomst van goederen worden aangetoond met een factuur of een 
vervoersbescheid. HR 8 oktober 2004, nr. 38.481, LJN AN4672, BNB 2005/23, r.o. 3.4.2 en 3.4.3. HR 
6 juni 2003, nr. 35.372, BNB 2003/315, r.o. 3.3.2. HR 13 juni 2003, nr. 36.388, LJN AF0332, r.o. 3.3.3. 
HR 13 juni 2003, nr. 37.223, LJN AF0380, r.o. 3.3.3. Hof Amsterdam 7 december 2004, nr. 00/90144, 
LJN AR7814, r.o. 6.1.3. 

919.  Conform de wetsgeschiedenis van de voorganger van artikel 2f Wa, artikel 121 AWDA: Kamerstuk-
ken II 1957-1958, 5005, nr. 3, blz. 34. In de MvT is artikel 121 AWDA nog genummerd als artikel 
119 AWDA. 

920.  Artikel 20 Accijnsrichtlijn. Artikel 5 aanhef en onderdeel b Wa. 
921.  Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 97 Wa. Zie voor een voorbeeld: Hof Amsterdam 15 juli 2002, 

nr. 98/2569, LJN AE6643. 
922.  HR 19 juni 1996, nr. 31.079, BNB 1996/286. HR 10 maart 1999, nr. 33.840, BNB 1999/209. Hof 

’s-Hertogenbosch 13 november 2003, nr. 99/01646, LJN AO2337. 
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1. wanneer accijnsgoederen onder schorsing van accijns binnen het stelsel van on-
derling verbonden belastingentrepots worden vervaardigd, bewerkt, verwerkt, 
vervoerd of zijn opgeslagen (voorhanden hebben van onveraccijnsde accijnsgoede-
ren); 

2. wanneer accijnsgoederen worden verkregen die in een andere lidstaat al tot ver-
bruik zijn uitgeslagen (voorhanden hebben van veraccijnsde accijnsgoederen). Ac-
cijnsgoederen die zijn bestemd voor verbruik in een andere lidstaat dan in die 
waar zij zijn uitgeslagen, moeten immers overeenkomstig het bestemmingsland-
beginsel worden veraccijnsd in de lidstaat waar zij in de verbruiksfeer worden ge-
bracht923. Hiervan is sprake bij het alsnog – anders dan vanuit een belastingentre-
pot – overbrengen van accijnsgoederen naar een andere lidstaat dan waar zij tot 
verbruik zijn uitgeslagen of in geval van verkopen op afstand. Voor minerale oliën 
geldt dat zij moeten worden veraccijnsd in de lidstaat van bestemming, niet in de 
lidstaat waar zij in de verbruiksfeer worden gebracht924; 

3. wanneer accijnsgoederen worden verkregen die niet overeenkomstig de voor-
schriften van de accijnswetgeving in de heffing zijn betrokken en de verkrijger 
weet of redelijkerwijs kan weten dat de leverancier zijn verplichting de accijns op 
aangifte te voldoen of te laten voldoen niet zou nakomen ofwel dat de voorhan-
denhebber wist of redelijkerwijs kon weten dat zijn accijnsgoederen ten onrechte 
nog niet in de heffing van accijns zijn betrokken925 (voorhanden hebben van op on-
regelmatige wijze in het vrije verkeer gebrachte accijnsgoederen). 

 
Er zijn stellig situaties van enkel voorhanden hebben die niet als uitslag tot verbruik 
kunnen worden aangemerkt en dus niet tot verschuldigdheid van de accijns kunnen 
leiden, maar het gaat dan steeds om gevallen waarin accijnsgoederen voorhanden 
worden gehouden binnen het gesloten en verzegelde circuit dat de schorsingsregeling 
is. Volgens de in de richtlijn gegeven definitie van erkend entrepothouder is dit name-
lijk de persoon die gemachtigd is om accijnsgoederen onder schorsing van accijns in 
een belastingentrepot te produceren, te verwerken, voorhanden te hebben, te ontvan-
gen en te verzenden926. Bij de definitie van belastingentrepot wordt gesproken van 
iedere plaats waar de erkende entrepothouder accijnsproducten onder schorsing van 
accijns voorhanden heeft927, zodat dit de enige ruimte is waar, wanneer de accijns niet 
voldaan is, het voorhanden hebben van accijnsgoederen kan plaatsvinden928. Ten slotte 
wordt de schorsingsregeling gedefinieerd als de belastingregeling die geldt voor de 
productie, de verwerking, het voorhanden hebben en het verkeer van producten onder 
schorsing van accijns.  

 
923.  Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 2b Wa. 
924.  Artikel 8bis Structuurrichtlijn minerale oliën (vervallen); thans: artikel 24 Richtlijn energiebelas-

tingen. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 
2004, blz. I-7905, r.o. 35. 

925.  Artikel 6 lid 1 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Artikel 2f Wa. 
926. Artikel 4 onderdeel a Accijnsrichtlijn. 
927. Artikel 4 onderdeel b Accijnsrichtlijn. 
928. Artikel 11 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
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Voorhanden hebben is geen belastbaar feit voor de omzetbelasting. Wanneer spra-
ke is van een samenwerkingsverband bij de handel in sigaretten prevaleert voor de 
heffing van de omzetbelasting het ondernemerschap van het samenwerkingsverband, 
zulks in tegenstelling tot bij de heffing van de accijns, waarbij, zoals gezegd, ieder van 
de deelnemers aan de handel in de heffing wordt betrokken929. De accijns wordt ver-
schuldigd op het tijdstip van de aanvang van het voorhanden hebben van het accijns-
goed930. Uiterlijk op de dag daarna moet de accijns op aangifte worden voldaan931. De 
belanghebbende die niet alleen regelmatig onveraccijnsde sigaretten voorhanden had, 
maar deze tevens kocht en verkocht, heeft deze voor de omzetbelasting als onderne-
mer geleverd932, waardoor hij omzetbelasting verschuldigd is geworden933. Deze be-
langhebbende is dus zowel accijns als omzetbelasting verschuldigd. Omzetbelasting is 
alleen verschuldigd als zich een belastbaar feit voordoet934. Bij de heffing van omzetbe-
lasting bij tabaksproducten dient aldus de Hoge Raad telkens te worden bezien of 
sprake is van invoer, levering of een intracommunautaire levering, ofwel of de belang-
hebbende de sigaretten in Nederland heeft verhandeld en als ondernemer heeft gele-
verd935. Deze belastbare feiten voor de heffing van omzetbelasting op tabaksproducten 
staan geheel los van het belastbare feit van het voorhanden hebben van tabaksproduc-
ten voor de heffing van de tabaksaccijns936. 

De drie varianten van voorhanden hebben worden hierna behandeld.  

4.7.23 Onregelmatig voorhanden hebben 

Wanneer accijnsgoederen buiten het gesloten circuit van belastingentrepots, en dus 
buiten de schorsingsregeling937 worden aangetroffen, worden deze geacht ooit buiten 
de schorsingsregeling om te zijn ingevoerd of vervaardigd of onregelmatig aan de 
schorsingsregeling onttrokken, en derhalve tot verbruik uitgeslagen938. De accijns is 
verschuldigd door een ieder die de goederen voorhanden heeft of verbruikt binnen de 
onderneming of publiekrechtelijke lichaam939. Het enkele voorhanden hebben van een 
accijnsgoed vormt uitslag tot verbruik, wanneer van dat goed nog geen accijns is vol-
daan overeenkomstig de geldende communautaire bepalingen en nationale wetge-
ving940. 

 
929.  HR 5 januari 1983, nr. 20.808, BNB 1983/76. Hof Arnhem 15 januari 2003, nr. 00/02124, LJN AF4601. 
930.  Artikel 52a onderdeel d Wa. 
931.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
932.  Als bedoeld in artikel 3 Wet OB 1968. 
933.  Artikel 28 Wet OB 1968. 
934.  Als bedoeld in artikel 1 en 28 Wet OB 1968. 
935.  HR 29 maart 2000, nr. 34.699, BNB 2000/342 en V-N 2000/18.21. 
936.  HR 9 januari 2004, nr. 38.595, V-N 2004/7.20, FED 2004/37, BNB 2004/126. HR 14 november 2003, 

nr. 38.605, V-N 2003/58.5, FED 2003/614, BNB 2004/49. 
937. Artikel 4 onderdeel b en onderdeel c, artikel 11 lid 2, artikel 12 en artikel 15 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
938. Artikel 6 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
939. Artikel 7 lid 3 Accijnsrichtlijn. Overweging 4 considerans Accijnsrichtlijn. 
940. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, 

BNB 2001/204, r.o. 41-42. 
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Wanneer tijdens het overbrengen van accijnsgoederen een onregelmatigheid of een 
overtreding is vastgesteld waardoor accijns verschuldigd wordt, moet de accijns wor-
den voldaan in de lidstaat waar de onregelmatigheid of de overtreding is begaan941, en 
wel door de natuurlijke of rechtspersoon die zekerheid heeft gesteld voor de betaling 
van de accijns942, zulks onverminderd het instellen van strafvorderingen. Wanneer de 
accijns wordt ingevorderd in een andere lidstaat dan die van vertrek, stelt de lidstaat 
die de invordering verricht, de fiscale autoriteit van de lidstaat van vertrek daarvan in 
kennis943. 

Onder het begrip ‘onregelmatigheid of overtreding‘ moet worden verstaan: 
1. onregelmatigheden of overtredingen met betrekking tot het gebruik van het AGD; 

en 
2. iedere afwijking tussen de gegevens vermeld in het AGD en de feitelijke toestand 

tijdens of bij beëindiging van de schorsingsregeling die als een onregelmatigheid 
of overtreding moet worden beschouwd. 

 
Bij het belastbare feit van de ‘onregelmatigheid of overtreding met betrekking tot 
accijnsgoederen’ kan worden gedacht aan situaties waarin accijnsgoederen vanuit een 
belastingentrepot naar een ander belastingentrepot worden overgebracht en bij aan-
komst blijkt dat de goederen niet of slechts gedeeltelijk op de bestemde plaats zijn 
aangekomen of aan situaties waarin het AGD niet voor zuivering naar de afzender 
wordt teruggezonden944. 

De accijnsschuld ontstaat ter zake van onttrekking, ook op onregelmatige wijze, 
aan een schorsingsregeling945 dan wel ter zake van tekorten946. De lidstaat waar deze 
accijnsschuld ontstaat is de lidstaat waar de onregelmatigheid of de overtreding is 
begaan947. Wanneer accijnsgoederen niet op de plaats van bestemming aankomen en 
niet kan worden vastgesteld waar de overtreding of de onregelmatigheid is begaan, 
wordt deze overtreding of onregelmatigheid geacht te zijn begaan in de lidstaat van 
vertrek948, zulks onverminderd de richtlijnbepalingen omtrent de verschuldigdheid949. 
Doorgaans krijgt de afzender kennis van een overtreding of onregelmatigheid, wan-
neer het gecertificeerde exemplaar van het AGD hem door het douanekantoor van 
uitgang uit de Gemeenschap niet wordt teruggestuurd950. Wanneer geen zuivering 
plaatsvindt, moet de afzender de fiscale autoriteit van zijn lidstaat daarvan in kennis 
stellen951. 

 
941.  Artikel 20 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
942. Als bedoeld 15 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
943. Artikel 20 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
944.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 39. Par. 21.1 LA 1997. 
945.  Artikel 6 lid 1 tweede volzin aanhef en onderdeel a Accijnsrichtlijn. 
946.  Artikel 6 lid 1 eerste volzin aanhef jo. artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
947.  Artikel 20 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
948.  Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
949. Als bedoeld in artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
950. Als bedoeld in artikel 19 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
951. Artikel 19 lid 5 Accijnsrichtlijn. 
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Nu de nationale fiscale autoriteiten ervoor moeten zorgen dat de belastingschuld, 
zodra de accijns verschuldigd wordt, daadwerkelijk wordt ingevorderd952, is het doel 
van de regeling in de Accijnsrichtlijn inzake onregelmatigheden en overtredingen953 
met name om te bepalen welke lidstaat bevoegd is voor de invordering van de accijns 
op de producten wanneer tijdens het verkeer een overtreding of een onregelmatigheid 
is begaan. 

De lidstaat van vertrek vordert de accijns in tegen het op de datum van verzending 
van de accijnsgoederen geldende tarief, tenzij binnen een termijn van vier maanden 
vanaf de datum van verzending van de goederen, naar genoegen van de bevoegde 
autoriteit wordt aangetoond dat de handeling regelmatig was of op welke plaats de 
overtreding of de onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan954. Met de viermaan-
dentermijn wordt beoogd de afzender of in voorkomend geval degene die zekerheid 
voor de betaling van de accijns heeft gesteld een zekere mate van bescherming bij de 
invorderingsprocedure te verlenen. De lidstaten treffen zelf de nodige maatregelen om 
op te treden tegen overtredingen of onregelmatigheden en doeltreffende straffen op te 
leggen955. In het CIPRIANI-arrest (2002) heeft het HvJ EG beslist, dat de regeling inzake 
onregelmatigheden en overtredingen956 geen toepassing kan vinden voor zover de 
viermaandentermijn voor het leveren van bewijs dat de handeling regelmatig was of 
op welke plaats de onregelmatigheid of de overtreding daadwerkelijk was begaan, 
wordt tegengeworpen aan een ondernemer die zekerheid voor de betaling van de 
accijns heeft gesteld, maar niet in staat is geweest om tijdig te vernemen dat geen 
zuivering van de schorsingsregeling heeft plaatsgevonden957. Naar de algemene begin-
selen van het gemeenschapsrecht is het in elke procedure die tot bezwarende beslui-
ten of sancties kan leiden immers vereist, dat de geadresseerden van die besluiten of 
sancties in staat worden gesteld hun standpunt naar behoren kenbaar te maken958. 
CIPRIANI heeft een alcoholdistilleerderij en als vergunninghouder van een belastingen-
trepot verscheidene zendingen van alcoholhoudende dranken onder de schorsingsre-
geling verricht die onder het stellen van zekerheid en begeleiding van het AGD waren 
bestemd voor uitvoer naar derde landen via een of meerdere lidstaten959. Bij uitvoer 
van accijnsgoederen die zich onder de schorsingsregeling bevinden, vindt de zuivering 

 
952. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, 

BNB 2001/204, r.o. 41. 
953.  Artikel 20 Accijnsrichtlijn. 
954. Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
955. Artikel 20 lid 3 slotzin Accijnsrichtlijn. 
956.  Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
957.  HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Ministero delle Finanze, 

Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 51-54. 
958.  HvJ EG 24 oktober 1996, nr. C-32/95 P, EC vs. Lisrestal – Organização Gestão de Restaurantes Colec-

tivos Ldª, Gabinete Técnico de Informática Ldª (GTI), Lisnico – Serviço Marítimo Internacional Ldª, 
Rebocalis – Rebocagem e Assistência Marítima Ldª en Gaslimpo – Sociedade de Desgasificação de 
Navios SA, Jur. 1996, blz. I-5373, r.o. 21. HvJ EG 21 september 2000, nr. C-462/98 P, Mediocurso – 
Estabelecimento de Ensino Particular Ld.² vs. EC, Jur. 2000, blz. I-7183, r.o. 36. 

959.  Als bedoeld in artikel 15 lid 3 en artikel 18 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
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van deze regeling plaats door certificering door het douanekantoor van uitgang960, 
hetgeen wil zeggen dat de goederen de Gemeenschap daadwerkelijk hebben verlaten. 
Dat kantoor moet de afzender het voor hem bestemde gecertificeerde exemplaar van 
het AGD terugsturen961. De Italiaanse fiscale autoriteit heeft in het kader van de admi-
nistratieve samenwerking op accijnsgebied de Duitse fiscale autoriteit verzocht om 
een aantal AGD’n te verifiëren. Bij die verificaties is gebleken dat het stempel op de 
betrokken documenten die CIPRIANI voor de uit te voeren goederen had ontvangen ten 
teken dat de goederen het grondgebied van de Gemeenschap hadden verlaten, was 
vervalst. Omdat dit feit een onregelmatigheid in de zin van de Accijnsrichtlijn en van 
de geldende nationale bepalingen opleverde, heeft het Ufficio Tecnico di Finanza di 
Trento diverse UTB’s betekend aan CIPRIANI, die als vergunninghouder van verzending 
instond voor de betaling van de accijns in geval van een geconstateerde onregelmatig-
heid, van in totaal € 13,6 miljoen voor 82 zendingen neutrale melassealcohol die zich 
onder de schorsingsregeling bevonden. De betekeningen hebben plaatsgevonden na 
afloop van de viermaandentermijn962. Eerst bij deze betekeningen heeft CIPRIANI kun-
nen vernemen, dat de stempelafdruk op de AGD’n vervalst was963. 

4.7.24 Kenmerken onregelmatig voorhanden hebben 

Degene die accijnsgoederen die niet overeenkomstig de voorschriften van het regime 
van de Accijnsrichtlijn in de heffing zijn betrokken voorhanden krijgt, wordt de accijns 
daarvan verschuldigd. Het voorhanden hebben van accijnsgoederen en het verbod 
daarop ziet niet op overbrengingen binnen het stelsel van onderling verbonden belas-
tingentrepots964. Om onregelmatig voorhanden hebben te kunnen vaststellen moet 
voldaan zijn aan een reeks vereisten. 

4.7.24.1 Feitelijke beschikkingsmacht 

Voor het voorhanden hebben van goederen is feitelijke beschikkingsmacht vereist965. 
Meer precies moet worden getoetst of de belanghebbende in persoon feitelijk heeft 
kunnen beschikken over de accijnsgoederen, en, zo dit niet het geval is, of belangheb-
bende samen met anderen daarover kon beschikken966. Dat is alleen het geval als de 
accijnsgoederen buiten het belastingentrepot zijn vervaardigd of gebracht967. Een dui-

 
960.  Artikel 19 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
961.  Als bedoeld in artikel 18 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
962.  Als bedoeld in artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
963.  HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Ministero delle Finanze, 

Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 50. 
964.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 29. 
965. Zie de uitgebreide historische verhandeling over het begrip voorhanden hebben in: Conclusie A-G 

Van den Berge voor HR 3 september 1997, nr. 31.800, BNB 1998/18, FED 1997/642. HR 12 april 
2002, 35.458, BNB 2002/229, alsmede BNB 2002/227 en BNB 2002/228, telkens r.o. 3.6, laatste vol-
zin. 

966.  HR 9 juli 2004, nr. 39.624, LJN AQ0069, FED 2004/408, r.o. 4.4. 
967.  Hof Amsterdam 27 mei 2002, nr. 01/2461, LJN AE3890, r.o. 5.1.3. 
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delijk handvat geeft de Hoge Raad met het criterium dat degene die accijnsgoederen 
in opdracht van derden vervoert of doet vervoeren dan wel onder zijn beheer opslaat 
of doet opslaan, terwijl hij de hoedanigheid van de goederen kent en daadwerkelijke 
toegang heeft tot die goederen, geacht kan worden de feitelijke beschikkingsmacht 
over deze goederen te hebben968. Er moet ten minste sprake zijn van enige daadwerke-
lijke beschikkingsmacht over de betreffende accijnsgoederen969. Eigendom of bezit van 
goederen behoeft niet de feitelijke beschikkingsmacht te impliceren970. Alleen de hou-
der van goederen kan voorhanden hebben971. 

Als accijnsgoederen niet door één persoon, maar door meerdere vervaardigers of 
voorhandenhebbers voorhanden worden gehouden en die personen hun aangifte-
plicht veronachtzamen, kan, zoals gezegd, aan elk van hen een naheffingsaanslag voor 
het volle bedrag van de verschuldigde accijns worden opgelegd, als ware zij iedere 
belastingplichtige, hoewel slechts sprake kan zijn van één belastbaar feit. Daarbij is 
niet van belang of die personen dat accijnsgoed gelijktijdig dan wel volgtijdig voor-
handen hebben of hebben gehad972. 

4.7.24.2 Weten of redelijkerwijs kunnen weten 

Bij het voorhanden hebben moet vaststaan dat de afnemer, op het moment waarop hij 
de goederen voorhanden krijgt, weet of redelijkerwijs kan weten dat de goederen niet 
in de heffing zijn of zullen worden betrokken973. Hieraan doet niet af dat de ter zake 
van uitslag verschuldigde accijns wordt geheven van de vergunninghouder van het 
belastingentrepot974. Desondanks wordt beoogd, dat de afnemer de accijns verschul-
digd wordt975. De gemeenschapswetgever heeft willen voorkomen dat zich onverac-
cijnsde goederen buiten de schorsingsregeling op het grondgebied van de Gemeen-
schap bevinden976. Zoals gezegd, strekt deze bepaling er met name toe om lieden die 
welbewust profiteren van door anderen verrichte frauduleuze handelingen met be-
trekking tot accijnsgoederen, in de accijnsheffing te kunnen betrekken.  

 
968.  HR 14 mei 2004, nr. 38.370, BNB 2004/289, r.o. 3.3. 
969.  Vgl. Hof Arnhem 27 november 2002, nr. 01/00094, LJN AF2931. 
970.  Vgl. Hof Arnhem 16 december 1997, nr. 95/2101, LJN AA1285. 
971.  Artikel 3:107 BW. 
972.  Zie voor een voorbeeld van volgtijdelijk voorhanden hebben: Hof Arnhem 10 augustus 2004, nr. 

02/03818, LJN AR2374. 
973.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 68 (toelichting op artikel 88 Wa, later vernummerd 

naar artikel 87 Wa). Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 29. HR 8 oktober 2004, nr. 
38.481, LJN AN4672, BNB 2005/23, r.o. 3.4.2. en 3.4.3. 

974.  Ingevolge artikel 51 Wa. 
975.  Artikel 2f jo. artikel 51a onderdeel f Wa. 
976.  Conclusie A-G Colomer 9 november 2000 voor HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water 

vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 40. 
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4.7.24.3 IJsbereiding in plaats van aandrijving van schepen 

Een ijsbereider nam minerale oliën af met bunkervergunning voor vrijgesteld gebruik 
voor de aandrijving van schepen of als scheepsbehoeften aan boord van schepen, en 
gebruikte de minerale oliën gedurende enkele achtereenvolgende jaren niet voor het 
varen met zijn schip, maar voor de aandrijving van generatoren ten behoeve van de 
bereiding van ijs, terwijl het schip lag afgemeerd op een vaste ligplaats. Volgens de 
Hoge Raad in het IJSBEREIDERS-arrest (2003) was sprake van uitslag wegens voorhan-
den hebben van de minerale oliën omdat de ijsbereider wist, dan wel redelijkerwijs 
kon weten, dat hij de minerale oliën gebruikte voor een doel, de ijsbereiding, waar-
voor de accijnsvrijstelling niet geldt977. Het bezit van een bunkervergunning impliceert 
dat de houder ervan de wetenschap behoort te hebben van de voorwaarden waaron-
der de vrijstelling wordt verleend978. 

4.7.24.4 Verzuimde aangifte afstandsverkoop 

Een groothandel in levensmiddelen, geen vergunninghouder van een belastingentre-
pot, betrok uit Duitsland alcoholhoudende anijsdrank (Raki) en korrelgranulaat voor 
de vervaardiging van limonade. De Duitse leverancier verzuimde in Nederland aangif-
te van deze afstandsverkoop te doen979. Bij een afstandsverkoop wordt de accijns op 
het moment van levering verschuldigd, zodat de Duitse leverancier deze als vergun-
ninghouder op aangifte had moeten voldoen, zulks onverminderd de verplichting die 
aangifte door tussenkomst van een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland te doen 
verrichten980. Voor accijnsgoederen buiten een belastingentrepot bestaat de verplich-
ting om door middel van boeken en bescheiden aan te tonen welke de herkomst is981. 
Van illegaal voorhanden hebben kon hier sprake zijn als vast zou komen te staan dat 
de groothandel wist of redelijkerwijs kon weten dat de Duitse leverancier zijn ver-
plichting tot betaling van accijns niet zou nakomen. In het RAKI-arrest (2003) stelde de 
Hoge Raad vast dat de groothandel deze wetenschap niet had982. In dergelijke gevallen 
moet volgens de Hoge Raad in het BELGISCHE TANKWAGENS-arrest (2004) uitdrukkelijk 
worden getoetst aan het criterium dat de belanghebbende op het tijdstip waarop hij 
de goederen voorhanden kreeg, wist of redelijkerwijs kon weten dat de minerale oliën 
niet overeenkomstig de bepalingen van het accijnsregime waren betrokken. In deze 
zaak kocht een vennootschap hoeveelheden minerale oliën van in Nederland geves-
tigde leveranciers, welke oliën met tankwagens voorzien van Belgische kentekens 
werden aangevoerd, en welk vervoer naar het adres van de vennootschap niet in haar 
opdracht of voor haar rekening geschiedde. De vennootschap beschikte niet over een 

 
977.  HR 6 juni 2003, nr. 35.372, FED 2003/329, BNB 2003/315. 
978.  Artikel 66 Wa. Artikel 19 UB Accijns. 
979.  Artikel 2e Wa. 
980.  Als bedoeld in artikel 50f Wa. 
981.  Artikel 80 Wa. 
982.  HR 13 juni 2003, nr. 37.223, FED 2003/346, BNB 2003/317c. Hof Leeuwarden 1 juni 2001, nr. 31/00, 

LJN AB1962. 
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vergunning voor een belastingentrepot en evenmin over een vergunning voor een 
geregistreerd dan wel een niet-geregistreerd bedrijf983. 

4.7.24.5 Niet onzakelijke rodedieselprijs 

Een in België gevestigde vennootschap levert een op Nederlands grondgebied geves-
tigd Nederlands loonwerkbedrijf 126.659 liter rode gasolie. De helft van de gasolie is 
op Belgisch grondgebied geleverd door het aftanken van de landbouwvoertuigen van 
het loonwerkbedrijf; de andere helft is afgeleverd op het loonwerkbedrijf op Neder-
landse bodem. De facturen van de in België getankte diesel vermelden de aantekening 
brandstoffen afgehaald. Van deze diesel wordt door de inspecteur geacht Belgische 
accijns te zijn geheven, zodat daarvan niet opnieuw Nederlandse accijns verschuldigd 
is. Voor de andere helft had de inspecteur zowel aan de Belgische leverancier als aan 
de Nederlandse afnemer naheffingsaanslagen opgelegd wegens voorhanden hebben in 
Nederland van accijnsgoederen zonder dat daarvan de verschuldigde Nederlandse 
accijns was voldaan. Voor het belastbare feit voorhanden hebben moet komen vast te 
staan, dat het loonwerkbedrijf op het moment waarop het de goederen voorhanden 
kreeg, wist of redelijkerwijs kon weten dat de leverancier zijn verplichting de ver-
schuldigde accijns te voldoen, niet is of niet zou nakomen984. De inspecteur was van 
opvatting, dat het loonwerkbedrijf zich er door het prijsverschil van bewust had moe-
ten zijn dat door de leverancier geen accijns zou zijn of worden betaald. De prijs die 
aan belanghebbende in rekening is gebracht lag ƒ 0,17 lager dan de gangbare prijs. Het 
loonwerkbedrijf stelde daartegenover dat voor de hoeveelheden die het afnam de 
gangbare prijs al zo’n vijf cent lager lag dan waar de inspecteur vanuit ging en dat het 
vervolgens prijzen is gaan vergelijken en daarover is gaan onderhandelen. Naar zijn 
opvatting heeft het loonwerkbedrijf – vergeleken met bedrijven in zijn omgeving – 
zeker niet de bodemprijs gekregen. Hof ‘s-Gravenhage (2004) achtte het aannemelijk 
dat het loonwerkbedrijf niet heeft geweten of kunnen weten, dat de Belgische leve-
rancier zijn accijnsverplichtingen niet zou nakomen. Het prijsverschil van zo’n 10 tot 
12 cent is naar het oordeel van het Haagse Hof niet zodanig dat het loonwerkbedrijf op 
grond daarvan desalniettemin redelijkerwijs heeft kunnen weten dat van de gasolie 
ten onrechte geen accijns door de Belgische leverancier zou zijn of worden voldaan. 
Hiermee vonden de naheffingsaanslagen terstond hun einde985. 

4.7.24.6 Onbevoegde gebruik bunkervergunning 

Een matroos van een binnenvaartschip liet accijnsgoederen afleveren door een 
scheepsprovianderingsbedrijf met status van belastingentrepot op de bunkervergun-
ning van zijn vader, die de kapitein van het schip was. Het scheepsprovianderingsbe-

 
983.  HR 8 oktober 2004, nr. 38.481, LJN AN4672, BNB 2005/23, r.o. 3.4.2. en 3.4.3. 
984.  Artikel 2f tweede gedeelte ‘dat niet overeenkomstig de bepalingen van deze wet in de heffing is 

betrokken’ Wa. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 29. HR 13 juni 2003, nr. 37.223, FED 
2003/346, BNB 2003/317c, LJN AF0380, r.o. 3.3.3. 

985.  Hof ’s-Gravenhage 15 december 2004, nr. 04/01383, niet gepubliceerd, r.o. 6-9. 
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drijf leverde bier, gedistilleerd en tabaksproducten af, onder overlegging van een 
schriftelijke verklaring, waarin de matroos meldde dat de aan hem te leveren accijns-
goederen zouden worden verbruikt aan boord van het schip in het verkeer van Neder-
land naar andere lidstaten. Omdat de matroos niet gemachtigd was de eigenaar van 
het schip te vertegenwoordigen, stelde de Hoge Raad in het MATROOS-arrest vast dat de 
afnemer (de matroos) op het moment waarop hij de goederen voorhanden kreeg, wist 
of redelijkerwijs kon weten dat de goederen niet in de heffing zouden worden betrok-
ken, de goederen derhalve illegaal voorhanden had en dat dit aangemerkt kan worden 
als uitslag tot verbruik, waarvoor de matroos belastingplichtige werd986. In deze zaak is 
als grief aangevoerd dat bij het scheepsprovianderingsbedrijf zou moeten worden 
nageheven. Terecht merkt A-G ILSINK op dat het behoudens bijzondere omstandighe-
den aan belanghebbende te wijten is dat geen accijns is geheven. De leverancier heeft 
de bevoegdheid noch de mogelijkheid de juiste toepassing van de bunkervergunning 
te controleren.  

4.7.24.7 Doorverkoop scheepsproviandering 

Een postbesteller kocht accijnsgoederen (onder meer wijn, andere alcoholhoudende 
dranken en tabaksproducten) van een scheepsprovianderingsbedrijf, dat deze goede-
ren voorradig had in een belastingentrepot. De goederen werden vrij van accijns gele-
verd omdat ze bestemd waren voor gebruik aan boord van een schip in het verkeer 
naar een andere lidstaat. Op de door de postbesteller ondertekende en voldane factu-
ren staat vermeld, dat door acceptatie van de factuur en de daarop vermelde goederen 
de afnemer zich aansprakelijk stelt voor alle navorderingen van invoerrechten, accijn-
zen en boeten, indien later mocht blijken dat de goederen ten onrechte zijn verbruikt. 
De leverancier van de accijnsgoederen heeft ter zake van de uitslag uit het belastin-
gentrepot geen accijns voldaan. De goederen zijn niet gebruikt aan boord van schepen 
in het verkeer naar een andere lidstaat doch zij zijn alle in Nederland door de postbe-
steller zelf verbruikt of doorverkocht aan derden. De inspecteur heeft de niet voldane 
accijns zowel bij de postbesteller als bij de leverancier nageheven. Daar was ook reden 
toe gezien de constatering van de Hoge Raad in zijn POSTBESTELLER-arrest (2004), dat de 
leverancier wist dat hij ten onrechte de vrijstelling toepaste987. Na bezwaar van de 
leverancier zijn deze naheffingsaanslagen vernietigd. Hof ‘s-Gravenhage besliste dat 
de postbesteller de accijnsgoederen voorhanden had en deze niet overeenkomstig de 
bepalingen van het accijnsregime in de accijnsheffing waren betrokken, zodat sprake 
was van uitslag en de postbesteller als belastingplichtige had te gelden.  

In zowel het geval van de matroos als in dat van de postbesteller hebben de matroos 
en de postbesteller accijnsgoederen voorhanden gekregen die niet overeenkomstig de 

 
986.  HR 13 juni 2003, nr. 36.388, FED 2003/344, V-N 2003/31.20, BNB 2003/316c, r.o. 3.3.4. 
 De matroos is voorhandenhebber en dientengevolge zelf belastingplichtige. Er is dus nageheven op 

basis van artikel 20 lid 2 eerste volzin AWR. Dit is géén schoolvoorbeeld van toepassing van artikel 
20 lid 2 tweede volzin AWR, het niet naleven van bepalingen van de belastingwet door een ander 
dan de belastingplichtige, zoals de redactie van V-N (VN 2003/31.20) stelt. 

987.  HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN AP9596, FED 2004/398, BNB 2004/352. r.o. 3.7. 
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bepalingen van de Wa in de heffing zijn betrokken. In die gevallen wordt de accijns 
daarvoor verschuldigd wegens voorhanden hebben988. Hiervoor moet komen vast te 
staan dat de afnemer op het moment waarop hij de goederen voorhanden krijgt, weet 
of redelijkerwijs kan weten dat de goederen niet in de heffing zijn of zullen worden 
betrokken989. Indien het handelen van de vergunninghouder van het belastingentrepot 
erop is gericht dat hij geen accijns voldoet of zal voldoen, en degene die de accijnsgoe-
deren voorhanden krijgt zulks weet of redelijkerwijs kan weten, kan niet worden 
gezegd dat de betrokken goederen overeenkomstig de bepalingen van de Wa reeds in 
de heffing zijn betrokken en worden de goederen mitsdien voorhanden gehouden990. 

4.7.24.8 Handel in onveraccijnsde sigaretten 

Omdat belanghebbende het financiële brein was achter een omvangrijke handel in 
onveraccijnsde sigaretten (niet voorzien van accijnszegels), de kas beheerde, maar 
geen administratie voerde, en meehielp met het uitladen ervan uit zeecontainers, is 
haar intensieve betrokkenheid bij die handel komen vast te staan en heeft zij derhalve 
de sigaretten in volle omvang voorhanden gehad. Met haar enkele stelling dat een 
onverklaarde partij van 4.200 sloffen niet naar Nederland is gebracht, is onvoldoende 
aannemelijk gemaakt dat deze sigaretten in Duitsland dan wel elders buiten Neder-
land zijn afgezet, aldus het Gerechtshof Arnhem991. De inspecteur heeft onder meer 
met een berekening voldoende aannemelijk gemaakt dat de belanghebbende in het 
naheffingstijdvak illegaal sigaretten voorhanden heeft gehad. Op de belanghebbende 
rust vervolgens, nu hij daartoe het best in staat moet worden geacht, de plicht aanne-
melijk te maken dat die berekening aan tekortkomingen lijdt. Als belanghebbende 
daarbij in bewijsnood raakt, dient dit risico, gelet op het achterwege blijven van aan-
giften en het ontbreken van een deugdelijke administratie, voor zijn risico te komen992. 

4.7.24.9 Proviandering Rijncruiseschip in Duitsland en Nederland 

Een Nederlandse rederij heeft voor passagiersvaarten met een Rijncruiseschip met 
gebruikmaking van haar bunkervergunning tot accijnsvrije scheepsproviandering993 

 
988.  Artikel 2f tweede gedeelte en artikel 51a aanhef en onderdeel f Wa. 
989.  Deze wetenschap moet komen vast te staan omdat artikel 2f, tweede gedeelte (vanaf ‘alsmede’), 

blijkens de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 29) de voortzetting is 
van artikel 87 lid 1 Wa zoals die luidde tot 1 januari 1993, en niet blijkt dat de wetgever met die 
bepaling een beperktere of juist ruimere mogelijkheid tot heffing bij een afnemer als belangheb-
bende voor ogen stond dan voortvloeide uit artikel 87 lid 1 Wa. 

990.  HR 13 juni 2003, nr. 36.388, BNB 2003/316. HR 9 juli 2004, nr. 38.723, LJN AP9596, FED 2004/398, 
BNB 2004/352. 

991.  Hof Arnhem 15 januari 2003, nr. 00/02124, LJN AF4601. 
992.  Hof Arnhem 13 maart 2002, nr. 97/22509, LJN AE2023. 
993.  Het betrekken van accijnsgoederen die worden gebruikt aan boord van schepen in het verkeer van 

Nederland naar een andere lidstaat, anders dan over de binnenwateren, als bedoeld in artikel 66a 
Wa en artikel 19 UB Accijns. 
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diverse keren alcoholhoudende dranken, tabaksproducten994 en alcoholvrije dranken995 
besteld. De leverancier van deze accijnsgoederen kocht deze in bij een vergunning-
houder van een belastingentrepot996. Nadat de rederij de goederen had besteld en de 
leverancier de bestelling had doorgegeven aan de vergunninghouder van een belastin-
gentrepot, werden deze uit het belastingentrepot uitgeslagen en vervolgens door de 
vergunninghouder geleverd aan en afgeleverd bij de leverancier. Daarna leverde de 
leverancier de goederen af aan boord van één van de schepen van de rederij, meesten-
tijds in Duitsland, maar ook enkele keren in Nederland. Het schip werd ingezet in de 
vaart op de Rijn en zijn zijrivieren in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. 
Wanneer een afnemer van andere accijnsgoederen dan minerale oliën beschikt over 
een bunkervergunning997, mag de vergunninghouder hem deze accijnsgoederen leve-
ren onder vrijstelling van accijns998. Daartoe is vereist dat de accijnsgoederen in Neder-
land aan boord van het schip van die afnemer worden afgeleverd999. Voorts geldt onder 
meer als voorwaarde dat die afnemer aan de vergunninghouder te kennen geeft de 
goederen uitsluitend te bezigen in het scheepvaartverkeer tussen Nederland en een 
andere lidstaat. De Hoge Raad stelt in zijn RIJNCRUISESCHIP-arrest (2003) vast dat aan 
deze voorwaarde niet was voldaan. Dan is de vrijstelling niet van toepassing en wordt 
accijns verschuldigd ter zake van uitslag. De afnemer is in dat geval gehouden1000 tot 
voldoening daarvan1001, als hij wist of redelijkerwijs kon weten dat de vrijstelling voor 
een dergelijk gebruik niet gold1002. De accijns wordt in dat geval verschuldigd op het 
tijdstip van de aanvang van het voorhanden hebben in Nederland1003. Voor de door de 
leverancier in Duitsland aan boord van het schip afgeleverde goederen is de vrijstel-
ling niet van toepassing, reeds omdat de goederen buiten Nederland zijn afgeleverd1004, 
een regeling in strijd met het internemarktbeginsel. De rederij kreeg de bestelde goe-
deren bij die aflevering niet in Nederland voorhanden1005. De goederen zijn door of in 
opdracht van de leverancier en voor diens rekening vervoerd, waardoor de rederij de 
goederen ook niet voorhanden heeft gehad op enig tijdstip voorafgaand aan het buiten 
Nederland brengen daarvan, waaraan niet afdoet dat de rederij de goederen bij de 
leverancier heeft besteld en hem de plaats heeft opgegeven waar de aflevering kon 
plaatsvinden. Nu de provianderingsvrijstelling voor de buiten Nederland afgeleverde 
goederen niet van toepassing is, kon de door de vergunninghouder verschuldigde 
accijns niet van de rederij worden nageheven1006, waaraan niet afdoet dat de rederij 

 
994.  Als bedoeld in artikel 1 lid 1 Wa. 
995.  Als bedoeld in de Wet AVD. 
996.  Als bedoeld in artikel 39 Wa en artikel 14 Wet AVD. 
997.  Als bedoeld in artikel als bedoeld in artikel 19 lid 1 onderdeel a UB Accijns. 
998.  Artikel 19a UB Accijns. 
999.  Artikel 66a lid 1 onderdeel a Wa. 
1000.  Op basis van artikel 2f tweede gedeelte Wa. 
1001.  Artikel 51a aanhef en onderdeel f Wa. 
1002.  HR 13 juni 2003, nr. 35.372, BNB 2003/315. 
1003.  Artikel 52a aanhef en onderdeel e Wa. 
1004.  Artikel 66a lid 1 onderdeel a Wa. 
1005.  Als bedoeld in artikel 2f Wa. 
1006.  Op basis van artikel 20 lid 2 tweede volzin AWR. 
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deze goederen onder gebruikmaking van haar bunkervergunning heeft besteld en 
laten uitslaan uit een belastingentrepot onder de vermelding dat ter zake van de leve-
ring vrijstelling van accijns van toepassing was. Voor de goederen die in Nederland 
aan boord van het schip zijn afgeleverd, is de rederij accijns verschuldigd geworden, 
omdat zij die voorhanden heeft gekregen in de wetenschap dat deze na aflevering niet 
zouden worden gebruikt in het verkeer van Nederland naar een andere lidstaat1007. 

4.7.24.10 Vuurwerk en onveraccijnsde sigaretten uit derde landen 

Een groothandelaar in vuurwerk ontving 4.366.400 stuks onveraccijnsde sigaretten, 
niet voorzien van accijnszegels, die op onregelmatige wijze vanuit derde landen waren 
ingevoerd. De opslag- en vervoersactiviteiten die belanghebbende met het oog op de 
doorvoer heeft verricht nadat de goederen door derden bij hem waren afgeleverd, 
konden niet beschouwd worden als onderdeel uitmakend van het binnenbrengen van 
de sigaretten in het douanegebied van de Gemeenschap. De sigaretten zijn op ver-
schillende adressen, waaronder het woon- en bedrijfsadres van belanghebbende, in 
beslag genomen en nadien door de fiscale autoriteit vernietigd. De inbeslagname en de 
vernietiging hebben niet plaatsgevonden in het kader van het binnenbrengen van 
vorenbedoelde sigaretten, zodat volgens de Hoge Raad in zijn VUURWERKGROOTHANDE-
LAAR-arrest (2004), sprake is van uitslag wegens voorhanden hebben1008. 

4.7.24.11 Door overheid verkochte inbeslaggenomen ethylalcohol 

Van een hoeveelheid ethylalcohol, die door het openbaar ministerie (OM) te Rotter-
dam in beslag was genomen, waarvan geen accijns was geheven en welke vervolgens 
door de Staat der Nederlanden is verkocht, is ondanks de leveringsconditie dat de 
koper de alcohol zou slijten in de autobranche, een hoeveelheid van 2.950 liter aan-
gewend voor de vervaardiging van alcoholhoudende dranken. De verschuldigde gedis-
tilleerdaccijns is van de koper wegens het vervaardigen van accijnsgoederen buiten 
een belastingentrepot nageheven. Volgens de Hoge Raad in het LASER I-arrest (2003) 
kunnen accijnsgoederen afkomstig van de Staat der Nederlanden niet illegaal voor-
handen worden verkregen. Accijnsgoederen die door de Staat in het handelsverkeer 
worden gebracht, moeten, gelet op de zorgvuldigheid die van de Staat mag worden 
verwacht, worden geacht overeenkomstig de bepalingen van het accijnsregime in de 
heffing te zijn betrokken. Een partij ethylalcohol, die door het OM in beslag was ge-
nomen, waarvan geen accijns was geheven en die vervolgens door de Staat der Neder-
landen (in casu het OM en LASER

1009) was verkocht, kan de koper – geen vergunning-
houder van een belastingentrepot – als van een staatsorgaan betrokken, niet voorhan-

 
1007.  Als bedoeld in artikel 2f Wa. HR 15 april 2005, nr. 39.488, LJN AO4322, BNB 2005/199. Hof Arnhem 

14 februari 2003, nr. 00/01339, LJN AF6033. 
1008.  HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN AO9493, BNB 2004/289, FED 2004/289, r.o. 3.2.2. 
1009.  LASER is de voormalige benaming van de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van LNV. Deze 

is thans genaamd: Dienst Regelingen. 
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den hebben gekregen1010. Zoals annotator SIO in zijn noot onder het arrest ook terecht 
opmerkt, ontbreekt in de situatie van beslaglegging een aanknopingspunt om de 
ethylalcohol na de vervreemding door het OM en LASER als onveraccijnsd in de zin van 
de Wa te beschouwen. Het OM noch LASER zijn immers vergunninghouder van een 
belastingentrepot. De positie van het OM en LASER ten opzichte van de accijnsheffing 
blijft in deze procedure volkomen onduidelijk. A-G ILSINK construeert in zijn conclusie 
de plaatsing van de in beslag genomen alcohol onder een fictieve schorsingsrege-
ling1011. Een dergelijke fictie zou het feitencomplex hebben gecompleteerd aan de hand 
waarvan de onveraccijnsde alcohol bij opheffing van het beslag of ter gelegenheid van 
de vervreemding had kunnen worden geacht weer onder toezicht van de douaneauto-
riteit te zijn geplaatst, waarbij de alcohol aan de afnemer zou kunnen zijn afgeleverd 
met accijnsvrijstelling wegens productief verbruik. Het criterium voorhanden krijgen 
leidt niet tot verschuldigdheid van accijns door natuurlijke personen die voor eigen 
verbruik accijnsgoederen verwerven in een andere lidstaat en deze zelf naar Neder-
land vervoeren, omdat voor deze situatie uitdrukkelijk is bepaald dat daarvoor geen 
accijns wordt verschuldigd1012. Hierbij is derhalve geen sprake van voorhanden hebben 
van een accijnsgoed dat op enigerlei wijze niet overeenkomstig de bepalingen van de 
Wa in de heffing is betrokken. Geen accijns is dus verschuldigd wegens het voorhan-
den hebben van van de Staat der Nederlanden verkregen ethylalcohol. Wél is de be-
langhebbende, naar de Hoge Raad in het LASER II-arrest (2003) heeft beslist, accijns 
verschuldigd voor de alcoholhoudende dranken die met de hoeveelheid van 2.950 liter 
is vervaardigd1013. 

4.7.24.12 Tabaksproducten geen niet-economische goederen  

Het feit dat de belanghebbende onder omstandigheden niet strafrechtelijk is veroor-
deeld ter zake van het misdrijf van het (zelfstandig) opzettelijk voorhanden hebben 
van onveraccijnsde sigaretten doet daaraan niet af, omdat in het belastingrecht, waar-
in de materiële belastingschuld rechtstreeks voortvloeit uit de belastingwet, andere 
bewijsregels gelden en voor het heffen van accijns van een betrokkene wegens het 
voorhanden hebben niet geldt dat die betrokkene met uitsluiting van anderen accijns-
goederen1014 voorhanden heeft gehad. Indien sprake is van ondernemerschap voor de 
omzetbelasting wordt van tabaksproducten ook de verschuldigde omzetbelasting over 
dezelfde partij sigaretten nageheven ter zake van de levering ervan1015. Rooktabak die 
na het ompakken door een niet-vergunninghouder niet meer is voorzien van accijns-
zegels en de bestemming heeft te worden verhandeld naar coffeeshops die de tabak 
gebruiken voor de vervaardiging van joints, wordt voorhanden gehouden. Tabak be-
hoort niet tot de categorie niet-economische goederen die wegens hun aard of bijzon-

 
1010.  HR 16 mei 2003, nr. 37.441 (Laser I), FED 2003/301, BNB 2003/318. 
1011.  Conclusie A-G Ilsink voor HR 16 mei 2003, nr. 37.441, FED 2003/301, BNB 2003/318, r.o. 3.2.6. 
1012.  Artikel 2c lid 1 Wa. 
1013.  HR 16 mei 2003, nr. 37.442 (Laser II), FED 2003/302. 
1014.  In strijd met artikel 5 Wa. 
1015.  Artikel 28 Wet OB 1968. 
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dere kenmerken niet in het legale handelsverkeer mogen worden gebracht of in de 
economische kringloop mogen komen, zoals volgens het SALUMETS-arrest (2000) van 
het HvJ EG, verdovende middelen, vals geld en wapens1016. In dit verband is niet van 
belang welk gebruik na de verhandeling van de tabak zal worden gemaakt, zodat er 
volgens Hof ‘s-Hertogenbosch geen grond is om heffing achterwege te laten1017. 

4.7.24.13 Geen feitelijke beschikkingsmacht dus niet voorhanden  

De belanghebbende die slechts behulpzaam is bij de verkoop van onveraccijnsde ge-
distilleerde dranken, maar geen toegang heeft tot die goederen, omdat zij nimmer 
over de sleutel van de opslagloods beschikte, en welke verkoop niet mede voor haar 
rekening geschiedde, bezit volgens Hof Amsterdam niet de feitelijke beschikkings-
macht over de goederen en heeft dus niet voorhanden1018. Ook degene op wier terrein 
weliswaar een vrachtauto stond die niet was afgesloten, maar bij haar niet in gebruik 
was en waarvan zij niet op de hoogte was van de erin opgeslagen onveraccijnsde alco-
holhoudende goederen, heeft volgens Hof ‘s-Hertogenbosch niet voorhanden gehad1019. 

4.7.24.14 Feitelijke beschikkingsmacht dus wel voorhanden  

De belanghebbende die voor de aankoop van een partij van 19.008 flessen whisky geld 
heeft uitgeleend, afwist van de aankoop van die partij whisky, wist dat van sterke 
drank accijns wordt geheven en dat de papieren in orde moesten zijn, is benaderd om 
een opslagplaats voor de partij whisky te vinden en daar ook daadwerkelijk naar op 
zoek is gegaan, intermediair was bij de opslag van de whisky en die opslag controleer-
de, de onderverhuurder en de huurder van de loods waar de whisky was opgeslagen 
gezegd heeft dat die hem altijd konden bellen als er problemen waren, geholpen heeft 
om de whisky vanuit de loods te leveren, toestemming moest geven voor er whisky 
kon worden uitgeleverd, aan hem gerichte faxberichten over drankleveringen ontving, 
en met een vertegenwoordiger van de buitenlandse leverancier van de whisky sprak 
over de levering van whisky, heeft volgens Hof ‘s-Hertogenbosch de feitelijke beschik-
kingsmacht over de goederen gehad, waardoor bij hem de verschuldigde accijns kon 
worden nageheven1020. 

4.7.24.15 Voorhanden hebben in de schuur en in de kelder 

Evenzo is volgens Hof ‘s-Gravenhage sprake van feitelijke beschikkingsmacht over 
aanwezige accijnsgoederen en het voorhanden hebben daarvan door de eigenaar van 

 
1016.  HvJ EG 29 juni 2000, nr. C-455/98, Tullihallitus (Finse douaneadministratie) vs. Kaupo Salumets 

e.a., Jur. 2000, blz. I-4993, r.o. 24. 
1017.  Hof ’s-Hertogenbosch 15 november 2001, nr. 98/00911, LJN AD6407, Infobulletin 2000/129. 
1018.  Hof Amsterdam 2 december 2002, nr. 02/2840, LJN AF2769, r.o. 5.2.2. Voortzetting van HR 12 april 

2002, nr. 34.162, BNB 2002/228. 
1019.  Hof ’s-Hertogenbosch 18 maart 2002, 95/01034, LJN AE1211. 
1020.  Hof ’s-Hertogenbosch 13 november 2003, nr. 99/01646, LJN AO2337. 
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een schuur, die meer dan sterke betrokkenheid had bij het reilen en zeilen van de in 
zijn schuur aanwezige illegale alcoholbranderij, ook toen deze in bedrijf was, en de 
aldaar door de fiscale autoriteit aangetroffen hoeveelheden alcoholhoudende produc-
ten1021. 

Tijdens een huiszoeking in de kelder van de woning van belanghebbende en in een 
bij hem in gebruik zijnde personenauto werden 21.700 stuks onveraccijnsde sigaret-
ten aangetroffen. Belanghebbende had toegang tot zowel de kelder, hoewel deze ver-
huurd was, als de auto, en heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij van de aanwezig-
heid van de sigaretten niet op de hoogte was, zodat hij de feitelijke beschikkingsmacht 
over de sigaretten had. Ook wist hij dat de sigaretten niet waren voorzien van de 
voorgeschreven accijnszegels en had het hem dan ook duidelijk moeten zijn geweest 
dat de sigaretten niet in de accijnsheffing waren betrokken. Aldus heeft de belangheb-
bende volgens Hof ‘s-Hertogenbosch de sigaretten voorhanden gehad1022. Op soortge-
lijke wijze had een voetbalvereniging 234.600 stuks sigaretten zonder accijnszegels 
voorhanden die in de kelder van de kantine in witte dozen waren opgeslagen, waar-
van de voorzitter zich er een had toegeëigend1023. 

4.7.25 Onttrekken accijnsgoederen aan schorsing van accijns 

Als uitslag wordt mede aangemerkt het onttrekken van accijnsgoederen aan schorsing 
van accijns wanneer met betrekking tot die accijnsgoederen tijdens vervoer onder 
schorsing van de accijns een onregelmatigheid of een overtreding wordt begaan. De 
accijns is dan verschuldigd door de persoon die zekerheid heeft gesteld op grond van 
de wettelijke bepalingen van de lidstaat van waaruit de accijnsgoederen worden over-
gebracht1024. De verschuldigde accijns moet binnen één maand na de vaststelling van 
de onregelmatigheid of overtreding1025 op aangifte worden voldaan1026. De Spaanse 
vergunninghouder die vanuit zijn belastingentrepot in Spanje onveraccijnsde ongelo-
de benzine onder de leveringsconditie free on board naar een Nederlandse vergun-
ninghouder van een belastingentrepot heeft verkocht en verzonden, geladen aan 
boord van een schip onder Italiaanse vlag, waarvan op de plaats van bestemming in 
Nederland 0,67% van de lading bleek verdwenen in de 1.200 meter lange losleiding, 
behorende tot het belastingentrepot van de Nederlandse geadresseerde van de mine-
rale oliën, met een inhoud van 150 m3, ofwel 150.000 liter, is de accijns van de in die 
losleiding achtergebleven hoeveelheid olie verschuldigd1027. 

Tekorten en verliezen die hun oorzaak vinden in toevallige omstandigheden, over-
macht of de aard van de goederen komen echter in aanmerking voor vrijstelling en 

 
1021.  Hof ’s-Gravenhage 21 februari 2003, nr. 02/01717 wit, LJN AF7450. 
1022.  Hof ’s-Hertogenbosch 28 november 2001, nr. 00/00583, LJN AD8105, NTFR 2002/186. 
1023.  Hof ’s-Hertogenbosch 21 mei 2002, nr. 00/01108, LJN AE3479. 
1024.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. Artikel 2h jo. artikel 86a lid 1 Wa. 
1025.  Artikel 20 Accijnsrichtlijn. Artikel 52a onderdeel e Wa. 
1026.  Artikel 53a lid 2 Wa. 
1027.  Zie: HR 17 oktober 2003, nr. 38.220, FED 2003/622, BNB 2004/24. Het gesignaleerde gebrek in de 

Wa is intussen weggewerkt door aanpassing van artikel 86a Wa. Kamerstukken II 2003-2004, 
29 035, nr. 7, blz. 4-5 (onderdeel III). 
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vormen geen onregelmatigheid of overtreding waardoor een accijnsschuld ontstaat1028. 
Het belastbare feit van de ‘onregelmatigheid of overtreding met betrekking tot ac-
cijnsgoederen’ doet zich voor bij een onregelmatigheid of overtreding die tot ver-
schuldigdheid van accijns leidt. Daarvan is sprake wanneer een geconstateerd manco 
redelijkerwijs niet kan worden toegeschreven aan toevallige omstandigheden, over-
macht, de aard van het product of de wijze van vervoer1029. 

Wie zich op een onregelmatigheid beroept heeft haar te bewijzen. Doorgaans zal 
het op de weg van de inspecteur liggen zulks te doen. Verlies dat optreedt tijdens de 
vervaardiging of de opslag zal door de belanghebbende moeten worden aangetoond. 
Het geheel of gedeeltelijk niet aankomen op de plaats van bestemming van een zen-
ding tabaksproducten levert bijvoorbeeld een sterke aanwijzing op voor het ontstaan 
van een accijnsschuld op wegens onregelmatigheden1030. Bij vluchtige stoffen als mine-
rale oliën kan dit echter anders zijn, omdat verdampingsverliezen en ook meetver-
schillen inherent zijn aan de aard van het product. Daarnaast kan de wijze van vervoer 
en de situatie ter plaatse nog van invloed zijn. Verliezen bij het vervoer van vluchtige 
stoffen kunnen echter niet onbegrensd worden toegeschreven aan verdamping en 
meetverschillen. Dit kan worden getoetst aan ervaringscijfers en branchegemiddel-
den1031. Bij de verdeling van de bewijslast moet vanzelfsprekend rekening worden 
gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van partijen om het gevraagde 
bewijs te leveren1032. 

4.7.26 Brandstoffen in de normale reservoirs van voertuigen 

4.7.26.1 Reservoirregeling  

In een lidstaat tot verbruik uitgeslagen of ingevoerde en veraccijnsde minerale oliën 
die zich bevinden in de normale tanks van bedrijfsvoertuigen, mobiele werktuigen, 
voertuigen met hulpapparatuur of van containers met speciale apparatuur, en be-
stemd zijn om te worden gebruikt voor de werking, tijdens het vervoer, van systemen 
waarmee deze werktuigen en apparatuur zijn uitgerust, mogen niet in een andere 
lidstaat met accijns worden belast (reservoirregeling)1033. Dit is een specifieke uitzon-
dering voor energieproducten op de regel, dat de accijns van in lidstaat A in het ver-
bruik gebrachte accijnsgoederen die in lidstaat B (de lidstaat van bestemming) voor 

 
1028.  Artikel 14 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
1029.  Zo ook: Conclusie A-G OVERGAAUW voor HR 17 oktober 2003, nr. 38.220, FED 2003/622, BNB 

2004/24c. 
1030.  Op basis van artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn jo. artikel 86a Wa. 
1031.  Paragraaf 3.6. en paragraaf 3.7 La. 
1032.  Zie bijvoorbeeld: HR 17 oktober 2003, nr. 38.220, FED 2003/622, voor de inslag van minerale oliën 

in een 1.200 meter lange losleiding die tot de AGP van geadresseerde van de minerale oliën be-
hoort, met een inhoud van 150 m3, ofwel 150.000 liter, waarin een onbekende hoeveelheid olie 
kan zijn achtergebleven. 

1033.  Artikel 24 lid 1 Richtlijn energiebelastingen (voorheen: artikel 8bis Structuurrichtlijn minerale 
oliën). Artikel 2b lid 5 Wa. Kamerstukken II 1994-1995, 24 153 nr. 3, blz. 4. 



4.7   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

482 

handelsdoeleinden voorhanden wordt gehouden, in lidstaat B, wordt geheven1034. De 
ratio van de reservoirregeling is bescherming van het vrije verkeer van personen en 
goederen en voorkoming van dubbele accijnsheffing1035, maar in strijd met het inter-
nemarktbeginsel. Onder normale reservoirs wordt verstaan: de door de producent af 
fabriek blijvend in of aan voertuigen, mobiele werktuigen, voertuigen met hulpappa-
ratuur of containers met systemen voor zuurstoftoevoer, thermische isolatiesystemen 
of andere systemen, van hetzelfde type als het betrokken voertuig, werktuig of contai-
ner aangebrachte reservoirs of gasreservoirs, waarvan de blijvende inrichting het 
rechtstreeks verbruik van brandstof mogelijk maakt, zowel voor de voortbeweging 
van het voertuig als, in voorkomend geval, de werking van koelsystemen en andere 
systemen tijdens het vervoer1036. Volgens het HvJ EG in het SCHOONBROODT-arrest 
(1998) omvat het begrip normale reservoirs uitsluitend de originele reservoirs af fa-
briek en derhalve geen brandstofreservoirs die later door een dealer van de construc-
teur of door een carrosseriebouwer zijn aangebracht1037. Het voorhanden hebben van 
brandstoffen in de originele reservoirs af fabriek wordt niet als uitslag aangemerkt1038. 

4.7.26.2 Gemerkte diesel verbruikt op grondgebied andere lidstaat  

Hoewel de reservoirregeling onder het regime van de Structuurrichtlijn minerale oliën 
(1993-2004) niet anders luidde dan thans onder dat van de Richtlijn energiebelastin-
gen, controleerden Duitse douaniers van het Hauptzollamt Duisburg in de gemeente 
Klein-Netterden (Duitsland) aan de Duits-Nederlandse binnengrens twee tractoren en 
een maïshakselmachine, die MEILAND AZEWIJN aldaar had ingezet voor de maïsoogst. De 
machines liepen op Nederlandse gasolie voorzien van fiscale merktekens (rode diesel). 
Gemerkte gasolie mocht ingevolge de Mineralölsteuergesetz op Duits grondgebied 
alleen voor verwarming worden gebruikt. Het was dus volgens deze wet verboden om 
uit andere lidstaten afkomstige gasolie op Duits grondgebied te gebruiken voor de 
aandrijving van landbouwmachines. In het arrest-MEILAND AZEWIJN (2004) overweegt 
het HvJ EG, dat onder het begrip bedrijfsmotorvoertuigen in de Structuurrichtlijn mine-
rale oliën1039 (thans: bedrijfsvoertuigen in de Richtlijn energiebelastingen1040) tevens 

 
1034.  Artikel 7 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
1035.  Overweging 19 van de considerans van Richtlijn 94/74/EG van de Raad van 22 december 1994 

(vereenvoudigingsrichtlijn), PB nr. L 365, blz. 46 van 31 december 1994, waarbij de reservoirrege-
ling is ingevoerd.  

1036.  Artikel 24 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 3c lid 1 UR Accijns. 
1037.  HvJ EG 3 december 1998, nr. C-247/97, Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt en Transports 

A.M. Schoonbroodt SPRL vs. België, Jur. 1998, blz. I-8095, r.o. 29. 
1038.  Overweging 25 en 26 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 21 Accijnsrichtlijn. De lidstaten zijn 

bevoegd te bepalen dat de op hun grondgebied voor uitslag tot verbruik bestemde goederen moe-
ten zijn voorzien van fiscale merktekens of van nationale herkenningstekens die voor fiscale doel-
einden worden gebruikt. Deze merktekens worden ter beschikking gesteld aan vergunninghou-
ders van een belastingentrepot die accijnsgoederen willen vervoeren naar lidstaten die het ge-
bruik van deze merktekens voorschrijven. Het gebruik van deze tekens mag geen belemmering 
voor het intracommunautaire handelsverkeer met zich meebrengen. 

1039.  Artikel 8 bis lid 1 Structuurrichtlijn minerale oliën, ingevoegd op basis van Richtlijn 94/74/EG van 
de Raad van 22 december 1994, PB nr. L 365, blz. 46, van 31 december 1994. 
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moeten worden verstaan landbouwmachines die minerale oliën als brandstof verbrui-
ken1041. Dit begrip mag volgens het HvJ EG, in navolging van A-G JACOBS in zijn conclu-
sie voor de MEILAND AZEWIJN-zaak, niet met beperkingen worden opgevat, gezien de 
ratio waarmee deze bepaling in de richtlijn is opgenomen, te weten de bescherming 
van het vrije verkeer van personen en goederen en het voorkomen van dubbele belas-
tingheffing1042. De reservoirregeling omvat zowel het verbruik van minerale oliën voor 
het voortbewegen van de bedrijfsvoertuigen naar een andere lidstaat, als ook voor het 
aldaar verrichten van werkzaamheden1043. Een in de ene lidstaat in overeenstemming 
met het gemeenschapsrecht toegelaten verbruik van minerale oliën, zoals het verbruik 
van gemerkte minerale oliën, mag niet door een andere lidstaat, die geen merking van 
minerale oliën toepast, maar met een teruggaafregeling werkt, als onrechtmatig ge-
bruik in de zin van de richtlijn betreffende het merken van minerale oliën voor fiscale 
doeleinden worden aangemerkt1044. Ingevolge de Accijnsrichtlijn moeten de lidstaten 
er voor zorgen dat de merktekens geen belemmeringen voor het vrije verkeer van 
accijnsgoederen doen ontstaan1045. Ook op dit punt wijst A-G JACOBS in zijn conclusie 
terecht op de considerans van de richtlijn inzake het merken van gasolie en kerosine 
voor fiscale doeleinden; die is ‘niet alleen nodig maar onontbeerlijk om de doelstellin-
gen van de interne markt te verwezenlijken’ en noodzakelijk voor ‘de juiste werking 
van de interne markt’1046. Voor alle bijzondere voer- en werktuigen geldt dus, dat deze 
zich in de binnengrensgebieden met in een lidstaat wettig in het verbruik gebrachte 
gemerkte minerale olie aan boord in het normale brandstofreservoir, niet slechts over 
de weg mogen voortbewegen van de ene naar de andere lidstaat, maar ook onbeperkt 
(doch wel afhankelijk van de actieradius van het voertuig met de brandstoffen in de 
normale reservoirs) gebruikt mogen worden voor hun specifieke doelen zoals bouw-, 
wegenbouw-, waterbouw-, mijnbouw-, landbouw- of bosbouwwerkzaamheden1047. 

 
1040.  Artikel 24 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
1041. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 2004, 

blz. I-7905, r.o. 41-42. 
1042.  Overweging 19 van de considerans van Richtlijn 94/74/EG. 
1043. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 2004, 

blz. I-7905, r.o. 44-45. 
1044. Artikel 3 Richtlijn fiscale merkstoffen. Artikel 9 Structuurrichtlijn minerale oliën (per 1 januari 

2004 vervallen), thans: artikel 24 Richtlijn energiebelastingen. 
1045.  Artikel 21 lid 2 slotzin Accijnsrichtlijn. 
1046. Conclusie A-G Jacobs 15 januari 2004 voor HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Aze-

wijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 2004, blz. I-7905, r.o. 40. 
1047. Artikel 8bis Structuurrichtlijn minerale oliën (vervallen), thans: artikel 24 Richtlijn energiebelas-

tingen. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, 
Jur. 2004, blz. I-7905, r.o. 53-55. 
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4.7.27 Invoer 

4.7.27.1 Afzonderlijk belastbaar feit 

De accijnzen kennen hun eigen omschrijving van het belastbare feit van invoer1048. 
Hetzelfde geldt voor de omzetbelasting1049. De invoer van accijnsgoederen behoort in 
de Accijnsrichtlijn tot het begrip uitslag tot verbruik. Hoofdregel is dat de accijns bij 
invoer verschuldigd wordt door het binnenbrengen van niet-communautaire accijns-
goederen in het gebied dat de Accijnsrichtlijn als grondgebied van de Gemeenschap 
definieert. De ratio van de heffing van accijnzen bij invoer is gelegen in het onderwer-
pen van uit derde landen afkomstige accijnsgoederen aan eenzelfde accijnsdruk te 
onderwerpen als waaraan accijnsgoederen zijn onderworpen die zich reeds in het 
vrije verkeer van de Gemeenschap bevinden of welke binnen de Gemeenschap zijn 
voortgebracht.  

De bedoeling van de wetgever is om de verschuldigdheid van de accijnzen en de 
omzetbelasting gelijktijdig en in dezelfde situatie te doen ontstaan als voor de 
EG-heffingen, maar voor de formulering van het begrip invoer is ten aanzien van de 
accijnzen en de omzetbelasting toch voor een eigen benadering gekozen. In de praktijk 
komt dit echter nagenoeg overeen met de verschuldigdheid van de EG-heffingen1050. 

Onder invoer wordt verstaan1051: 
1. het binnenbrengen in Nederland van een accijnsgoed vanuit een derde land wan-

neer dat goed niet wordt geplaatst onder een communautaire douaneregeling of 
niet wordt overgebracht naar een belastingentrepot dan wel naar een plaats voor 
tijdelijke opslag; 

2. het in Nederland beëindigen van een communautaire douaneregeling waaronder 
een accijnsgoed is geplaatst, anders dan door plaatsing onder een andere commu-
nautaire douaneregeling; 

3. het in Nederland onttrekken van een accijnsgoed aan een communautaire douane-
regeling; 

4. het eigen verbruik, anders dan als grondstof, in Nederland van een accijnsgoed dat 
onder een communautaire douaneregeling is geplaatst of binnen een plaats voor 
tijdelijke opslag. 

 
De Accijnsrichtlijn beschouwt invoer als een bestanddeel van het begrip uitslag tot 
verbruik1052. Voor de toepassing van de Wa en de Wbm – deze laatste alleen voor wat 

 
1048.  Artikel 3 Wa. 
1049.  Artikel 18 Wet OB 1968. 
1050.  Vgl. HR 23 juni 1999, nr. 34.332, V-N 1999/33.17. 
1051.  Artikel 5 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 lid 1 en lid 2 Wa. Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 

3, blz. 12. 
1052.  Artikel 6 Accijnsrichtlijn. Volgens de staatssecretaris gaat het hier om een redactionele kwestie. 

De richtlijn strekt tot het vaststellen van een materieel geharmoniseerde wijze van accijnsheffing. 
Omdat hier sprake is van een richtlijn hebben de lidstaten de vrijheid te bepalen op welke wijze 
zij dit in hun formele wetgeving vastleggen. Aangezien de strekking van de desbetreffende richt-
lijnbepalingen duidelijk was en de lidstaten op grond daarvan in dezen hun bestaande systema-

 



Belastbaar feit en verschuldigdheid 4.7 

485 

betreft halfzware olie, gasolie (huisbrandolie) en LPG – is de invoer een afzonderlijk 
belastbaar feit, naast de uitslag. De accijnzen bij invoer worden verschuldigd bij de 
overschrijding van de buitengrens. 

Invoer is evenals uitslag uit het belastingentrepot een fysieke handeling. Invoer 
heeft derhalve plaats op het moment waarop de accijnsgoederen metterdaad vanuit 
een derde land de buitengrens overschrijden, waardoor de accijnsgoederen op het 
grondgebied van de Gemeenschap geraken. Als invoer van een accijnsgoed wordt, 
zoals gezegd, beschouwd de binnenkomst van dat goed in de Gemeenschap. Daarbij 
heeft te gelden dat wanneer dat product bij binnenkomst in de Gemeenschap onder 
een communautaire douaneregeling wordt geplaatst, de invoer wordt geacht plaats te 
vinden op het tijdstip waarop het aan de communautaire douaneregeling wordt ont-
trokken1053. Ten aanzien van zendingen bier die van oorsprong uit Nederland zijn en 
niet in het vrije verkeer van de Gemeenschap zijn gebracht, kan zich het belastbare 
feit invoer in de zin van de accijnsregelgeving niet voordoen, waaraan niet afdoet dat 
het bier in het kader van het vervoer daarvan onder een communautaire douanerege-
ling is geplaatst1054. Sigaretten die onder de regeling extern communautair douane-
vervoer waren gebracht en in Nederland wederrechtelijk uit het transportvoertuig zijn 
gelost door verbreking van de douaneverzegeling, waardoor de douaneautoriteit de 
toegang tot en de controle op de sigaretten is verloren, zijn aan het douanetoezicht 
onttrokken in de zin van het CDW1055 en in Nederland ingevoerd1056. 

4.7.27.2 Douanerecht 

De accijnzen hebben een eigenstandige positie in het douanerecht. De accijnzen bij 
invoer worden geheven1057 met overeenkomstige toepassing van de wettelijke bepalin-
gen als bedoeld in het CDW, de UCDW en de DW1058. De binnenlandse heffing van de 
accijnzen ter zake van de uitslag vindt plaats onder het heffingsregime van de AWR en 
de Invorderingswet 1990 (Iw). Er zijn dus twee heffingsregimes, één voor de uitslag en 
één voor de invoer. Zoals gezegd, is de wijze van heffing en invordering van de accijn-
zen een nationale aangelegenheid1059 (weliswaar onder de restricties dat de lidstaten 

 
tiek kunnen voortzetten, heeft geen van de lidstaten tegen deze redactionele opzet in het richt-
lijnvoorstel bezwaar aangetekend. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, blz. 8. 

1053.  Artikel 5 lid 1 tweede en derde volzin en artikel 6 Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 1 Richtlijn ener-
giebelastingen. 

1054.  Hof Amsterdam 22 april 2004, nr. 00/03743, LJN AP4203. 
1055.  Als bedoeld in artikel 203 CDW. HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Haupt-

zollamt Bremen, Jur. 2001, blz. I-873. HvJ EG 12 februari 2004, nr. 337/01, Hamann International 
GmbH Spedition + Logistik vs. Hauptzollamt Hamburg-Stadt, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl, Douanerechtspraak 2004/29. 

1056.  Hof Amsterdam 7 december 2004, nr. 00/90144, LJN AR7814.  
1057.  Als bedoeld in artikel 2 lid 2 onderdeel a Douanewet, met uitzondering van artikel 868 UCDW. 
1058.  Artikel 62 Wa. 
1059. Artikel 6 lid 2 slotzin Accijnsrichtlijn. HvJ EG 28 juni 1978, nr. 1/78, Patrick Christopher Kenny 

vs. Insurance Officer, Jur. 1978, blz. 1489, r.o. 18. HvJ EG 22 november 2001, nr. C-80/01, Michel 
Sarl vs. Recettes des douanes, Jur. 2001, blz. I-09141, r.o. 23 en 25. 



4.7   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

486 

daarbij zonder onderscheid naar herkomst dezelfde heffings- en invorderingsprocedu-
res toepassen1060 en dat zij de accijnzen, zodra verschuldigd, metterdaad innen1061) en 
heeft de gemeenschapswetgever de daardoor mogelijk optredende verschillen en 
problemen tussen de lidstaten niet willen wegharmoniseren, maar voor lief genomen. 
De armslag die het feit dat de wijze van heffing en invordering een nationale aangele-
genheid is aan de lidstaten verschaft, hebben diverse lidstaten, waaronder Nederland, 
benut om de heffing van accijnzen bij invoer om praktische redenen volgens dezelfde 
regels en formaliteiten te laten verlopen als die van de douanerechten1062. Hierdoor 
kan de feitelijke heffing van zowel de accijns als de invoerbelastingen verlopen vol-
gens dezelfde regels en formaliteiten met betrekking tot de aangifte ten invoer van 
goederen en de afgifte van documenten alsmede de uit die regels en formaliteiten 
voortvloeiende verschuldigdheid van de accijns. Aansluiting bij de heffingsregels voor 
douanerechten kan echter slechts aan de orde zijn, indien de overeenkomstig toe te 
passen douanebepalingen zich daar expliciet voor lenen1063. 

Deze scheiding in twee heffingsregimes mag dan sporen met de Accijnsrichtlijn1064, 
het erop nahouden van twee heffingsregimes door enkele en niet eens alle lidstaten, 
tezamen met de verschillen in heffings- en invorderingsprocedures die een nationale 
aangelegenheid zijn gebleven, leidt tot een ongewenste ongezonde diversiteit aan 
nationale procedures, die binnen een interne markt niet mag worden aangetroffen en 
afbreuk doen aan de goede werking van de interne markt. De gemeenschapswetgever 
heeft ook de wijze van heffing en inning van de accijns bij invoer duidelijk niet willen 
harmoniseren1065. 

De accijnsheffing bij invoer verloopt voor een zeer groot deel zoals een binnenland-
se belasting. Door de goederen na de invoer over te brengen naar een belastingentre-
pot, wordt de heffing van de buitengrens verlegd naar het binnenland. In het overgro-
te deel van de gevallen worden de buiten douaneverband te brengen goederen over-
gebracht naar een belastingentrepot en komen daardoor, vanaf het moment van op-
name van de goederen in het belastingentrepot, te vallen onder het regime voor de 
binnenlandse heffing, het formaliteitenstelsel van de AWR. Voor de heffing en invor-
dering van accijnzen bij rechtstreekse invoer tot verbruik, welke maar een zeer be-
perkt deel van de totale invoer uitmaakt, is aangesloten bij de wettelijke bepalingen 
van het CDW, de UCDW en de DW (zoals dat ook bij de omzetbelasting het geval is). 
Het voordeel hiervan is dat alle noodzakelijke invoeraangiften op dezelfde wijze en 
tegelijkertijd kunnen worden gerealiseerd1066. De heffing bij invoer verloopt niet, zoals 

 
1060.  Artikel 6 lid 2 slotzin Accijnsrichtlijn. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staats-

secretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 40. 
1061.  HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 

2001/204, r.o. 41. 
1062.  In Nederland zijn dat de wettelijke bepalingen van de DW. 
1063.  HR 11 april 2003, nr. 37.519, BNB 2003/252, V-N 2003/21.14, r.o. 3.3.1 en 3.3.3. 
1064.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 11. 
1065.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water vs. Staatssecreta-

ris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 40. 
1066.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 13. 
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voor de binnenlandse heffing geldt, bij wege van voldoening op aangifte1067, maar bij 
wege van uitnodiging tot betaling (UTB)1068, de heffingstechniek voor de rechten bij 
invoer, overeenkomstig het CDW en de DW. 

De verwijzing naar het CDW, de UCDW en de DW bewerkstelligt geen uitbreiding 
van de belastbare feiten voor de accijnzen (of de omzetbelasting). Op basis van het 
CDW of de DW kan dus geen accijnsschuld (of omzetbelastingschuld) ontstaan. De 
Accijnsrichtlijn (en de BTW-richtlijn) definiëren zelfstandig de belastbare feiten voor 
de Europese accijnzen (en de Europese BTW), respectievelijk de Nederlandse accijns 
(en omzetbelasting) bij invoer. Voor de heffing van de accijnzen geldt dus niet het 
invoerbegrip van het douanerecht, maar het eigen, zelfstandige begrip invoer, zoals 
hierboven gedefinieerd, zodat in voorkomend geval eerst moet worden nagegaan of 
daarvan sprake is vóórdat aan overeenkomstige toepassing van het douanerecht 
wordt toegekomen1069. Hetzelfde geldt voor de plaats van de onttrekking. Die mag in 
ieder geval niet worden vastgesteld op basis van de regels van het CDW voor de vast-
stelling van de plaats waar een douaneschuld ontstaat1070. Het CDW kent immers geen 
regeling die voor de heffing van de accijnzen bepaalt welke lidstaat heeft te gelden als 
de lidstaat op het grondgebied waarvan de onttrekking heeft plaatsgehad1071. De invoer 
vindt plaats met inachtneming van de formaliteiten die op grond van het CDW, de 
UCDW en de DW1072 moeten worden vervuld1073. 

Zowel bij rechtstreekse invoer tot verbruik van accijnsgoederen (het vanuit een 
derde land brengen van een accijnsgoed in Nederland met de bedoeling dit direct in de 
verbruikssfeer te brengen) als bij niet-rechtstreekse invoer tot verbruik van accijns-
goederen (het accijnsgoed wordt vanuit een douane-entrepot of een plaats voor doua-
neopslag in de verbruikssfeer gebracht), dient aangifte te worden gedaan op basis van 
het CDW, de UCDW en de DW en worden de accijnzen eveneens op basis van het 
douanerecht verschuldigd. Ook ingeval goederen buiten een douane-entrepot of een 
plaats voor douaneopslag worden gebracht en deze onder douanetoezicht worden 
overgebracht naar een plaats elders in Nederland alwaar de aangifte ten invoer tot 
verbruik plaats heeft, geschiedt de heffing van de accijns aan de hand van de bepalin-
gen van het CDW, de UCDW en de DW. Bij invoer valt ook te denken aan gevallen 

 
1067.  Hoofdstuk IV AWR. 
1068.  Hoofdstuk IV A AWR. 
1069.  Zie onder meer: HR 2 oktober 1996, nr. 30.954, BNB 1997/3. HR 9 oktober 1996, nr. 29.681, 

BNB 1997/4. HR 24 augustus 1999, nr. 34.410, BNB 1999/418. HR 24 augustus 1999, nr. 34.694, 
BNB 1999/419. 

1070.  Artikel 215 lid 2 en lid 3 CDW. 
1071.  Artikel 215 CDW regelt op welke plaats een douaneschuld ontstaat, niet op het grondgebied van 

welke lidstaat een onttrekking aan een douaneregeling heeft plaatsgevonden. 
1072. Artikel 62 Wa. Artikel 2 lid 2 onderdeel a DW, met uitzondering van artikel 868 UCDW. 
1073. Bedragen beneden E 10 worden gewoon geheven. De communautaire douanewetgeving biedt de 

lidstaten de mogelijkheid om rechten bij invoer, wanneer het gaat om bedragen van minder dan 
E 10 niet te heffen (artikel 868 UCDW). De niet-heffing van geringe bedragen bij invoer geldt uit-
sluitend voor de rechten bij invoer in de zin van de douanewetgeving. Niet voor de ter zake van 
invoer verschuldigde accijnzen of omzetbelasting (artikel 62 WA, artikel 26 Wet AVD en artikel 22 
lid 1 Wet OB 1968). Daartoe is voor deze belastingen artikel 868 UCDW uitgezonderd. Kamerstuk-
ken II 1997-1998, 25 692, nr. 3, blz. 10. 
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waarin de opslag strekt tot het opschorten van de verschuldigdheid van het invoer-
recht of van andere belastingen dan de accijns of invoerrecht die bij invoer worden 
geheven. 

Teruggaaf van accijns wordt verleend in gevallen waarin bij of krachtens het CDW 
aanspraak op terugbetaling of kwijtschelding van douanerechten zou bestaan1074. Tot 
terugbetaling of kwijtschelding van rechten bij invoer wordt overgegaan wanneer 
wordt vastgesteld dat het bedrag van de rechten op het tijdstip van betaling niet wet-
telijk verschuldigd was. Een verzoek om terugbetaling moet bij het betrokken doua-
nekantoor binnen drie jaar worden ingediend te rekenen vanaf de datum waarop 
genoemde rechten aan de douaneschuldenaar zijn medegedeeld. Deze termijn wordt 
verlengd als de belanghebbende het bewijs levert dat hij ten gevolge van toeval of 
overmacht zijn verzoek niet binnen de genoemde termijn heeft kunnen indienen1075. 
Wanneer een verzoek om terugbetaling wordt ontvangen buiten de desbetreffende 
termijn die aanvangt met de uitreiking van de desbetreffende UTB, kan termijnover-
schrijding niet worden gerechtvaardigd als de belanghebbende het verzoek niet zo 
spoedig mogelijk heeft ingediend als redelijkerwijs van hem kan worden verlangd1076, 
ook wanneer zich een uitzonderingsgeval voordoet1077. 

4.7.27.3 Brengen van accijnsgoederen in het vrije verkeer 

Het aansluiten bij de heffing van douanerechten betekent dat uit derde landen bin-
nenkomende accijnsgoederen moeten worden binnen- en aangebracht en vervolgens 
onder een douanebestemming moeten worden geplaatst. Om deze voor de heffing van 
het douanerecht in het vrije verkeer van de Gemeenschap te brengen, moet vervol-
gens een aangifte worden gedaan waarmee deze goederen worden geplaatst onder de 
douaneregeling ‘in het vrije verkeer brengen’. Ter gelegenheid hiervan kunnen de 
accijnzen bij invoer worden geheven. Is de aangifte ten invoer gedaan, dan wordt het 
verschuldigde bedrag aan accijns berekend en geboekt1078. Van het geboekte bedrag 
doet de inspecteur door middel van de zogeheten UTB mededeling aan de belasting-
plichtige1079. Mocht achteraf blijken dat de accijns ten onrechte tot een te laag bedrag 
is geheven, dan kan deze worden nageheven. Meer precies spreekt het douanerecht 
over ‘boeking achteraf’1080. Daarvan kan slechts worden afgezien als ten onrechte niet 
is geheven op grond van ongeldig verklaarde wettelijke bepalingen, of sprake is van 
een ambtelijke vergissing1081. De zeer strikte toepassing van deze bepaling van douane-

 
1074.  Zo dit al niet rechtstreeks voortvloeit uit artikel 62 Wa kan dit worden afgeleid uit artikel 110a DR. 

Hof Amsterdam 22 april 2004, nr. 00/03743, LJN AP4203, r.o. 6.1.2. 
1075.  Artikel 236 lid 1 en lid 2 CDW. 
1076.  Hof Amsterdam 29 september 2004, nr. 03/01944, LJN AR5392, r.o. 6.4. 
1077.  Vgl. HvJ EG 7 september 1999, nr. C-61/98, De Haan Beheer BV vs. Inspecteur der Invoerrechten en 

Accijnzen te Rotterdam, Jur. 1999, blz. I-05003. 
1078. Artikel 217 lid 1 CDW. 
1079.  Artikel 221 lid 1 CDW jo. artikel 22a lid 1 AWR. 
1080.  Artikel 220 lid 1 CDW. 
1081. Artikel 220 lid 2 CDW. Zie onder meer: HvJ EG 22 oktober 1987, nr. 314/85, Foto-Frost vs. Haupt-

zollamt Lübeck-Ost (navordering van invoerrechten), Jur. 1987, blz. 4199. 
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recht volgt uit de rechtstreekse werking van het communautaire douanerecht, dat 
immers met voorrang moet worden toegepast boven het nationale douanerecht1082. 
Uitgesloten zijn vergissingen die zijn veroorzaakt door onjuiste verklaringen van de 
belastingschuldige, óók wanneer die gegevens te goeder trouw zijn verschaft en niet 
opzettelijk onjuist verstrekt1083. Accijnsgoederen uit derde landen komen Nederland 
binnen onder de douaneregeling intern communautair douanevervoer met de doua-
nestatus communautaire goederen, waardoor bij binnenkomst in het accijnsgebied 
van de Gemeenschap geen douaneformaliteiten behoeven te worden vervuld1084. Nadat 
de goederen bij het douanekantoor van binnenkomst zijn aangebracht, moet de ac-
cijns worden voldaan, tenzij het kantoor van bestemming van het douanevervoer in 
het binnenland is gelegen. Bij beëindiging van de douaneregeling moet aangifte wor-
den gedaan, waarna de verschuldigde accijns op UTB moet worden voldaan. 

De verschuldigdheid van de accijnzen bij invoer ontstaat door het brengen van 
niet-communautaire accijnsgoederen binnen de Gemeenschap vanuit een derde land 
bij de overschrijding van de buitengrens op de plaats waar dit belastbare feit zich 
voordoet1085. Dit betekent dat verschuldigdheid van Nederlandse accijnzen uitsluitend 
kan ontstaan ter zake van goederen die in Nederland in het vrije verkeer zijn gebracht. 
Wanneer sprake is van het op onregelmatige wijze binnenbrengen van goederen 
(smokkel), zonder dat daarbij kan worden vastgesteld waar dit binnenbrengen heeft 
plaatsgevonden, wordt de verschuldigdheid geacht te zijn ontstaan op de plaats waar 
wordt vastgesteld dat de goederen op onregelmatige wijze zijn binnengebracht en de 
goederen voorhanden worden gehouden1086. Het kantoor van vertrek wijst de aangever 
erop dat hij over een termijn van drie maanden beschikt om het bewijs te leveren van 
de regelmatigheid van het vervoer, enige andere aanwijzing dat de goederen niet 
zouden zijn onttrokken aan het douanetoezicht of van de plaats waar de overtreding 
of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan1087. De vermelding, door het kantoor van 
vertrek, van de termijn waarbinnen het bewijs van onder meer de plaats van de over-
treding door de aangever kan worden geleverd, heeft een dwingend karakter1088. Wan-
neer dan vervolgens dat bewijs niet binnen die termijn is geleverd, is de lidstaat waar-
toe het kantoor van vertrek behoort bevoegd de invoerrechten te innen1089. De vooraf-

 
1082. HvJ EG 15 juni 1964, nr. 6/64, Flaminio Costa vs. Enel, Jur. 1964, blz. 1141. TC 5 juni 2000, nr. 

0077/99, UTC 2000/40. TC 17 juli 2001, nr. 004/99, UTC 2001/59. 
1083.  HvJ EG 27 juni 1991, nr. C-348/89, Mecanarte – Metalurgia de Lagoa LDA vs. Chefe do Servico da 

Conferencia Final da Alfandega do Porto (navordering van douanerechten), Jur. 1991, blz. 3277. 
Hof Amsterdam 10 november 2003, nr. DK 01/90118, LJN AQ4459. 

1084. Uiteraard met uitzondering van de formaliteiten benodigd om de communautaire douanestatus 
van deze goederen vast te stellen. Artikel 48 CDW jo. artikel 313 UCDW. 

1085. Artikel 3 en artikel 62 Wa. Artikel 215 lid 1 CDW. 
1086. HR 11 april 2003, nr. 37.519, BNB 2003/252c, V-N 2003/21.14. Artikel 215 CDW. 
1087.  Artikel 378 en artikel 379 UCDW. HvJ EG 21 oktober 1999, nr. C-233/98, Hauptzollamt Neubran-

denburg vs. Lensing & Brockhausen GmbH, Jur. 1999, blz. I-7349, r.o. 30. 
1088.  HvJ EG 21 oktober 1999, nr. C-233/98, Hauptzollamt Neubrandenburg vs. Lensing & Brockhausen 

GmbH, Jur. 1999, blz. I-7349, r.o. 29. 
1089.  HvJ EG 21 oktober 1999, nr. C-233/98, Hauptzollamt Neubrandenburg vs. Lensing & Brockhausen 

GmbH, Jur. 1999, blz. I-7349, r.o. 31. 
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gaande kennisgeving van de gestelde termijn van drie maanden aan de aangever 
vormt een condicio sine qua non voor de invordering van de douaneschuld door de 
douaneautoriteit1090. De kennisgeving door het kantoor van vertrek aan de aangever 
van de termijn waarbinnen het gevraagde bewijs kan worden geleverd, is verplicht en 
moet voorafgaan aan de invordering van de douaneschuld1091. Deze termijn beoogt de 
belangen van de aangever te beschermen door hem de gelegenheid te verlenen om in 
voorkomend geval het bewijs te leveren van de regelmatigheid van het communautair 
douanevervoer of van de plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerke-
lijk is begaan1092. De lidstaat op het grondgebied waarop het kantoor van vertrek zich 
bevindt, kan de invoerrechten slechts invorderen wanneer hij de aangever erop heeft 
gewezen dat hij drie maanden de tijd heeft om het gevraagde bewijs te leveren en 
wanneer dat bewijs niet binnen deze termijn is geleverd de accijns wordt ingevorderd.  

Het tijdstip waarop de verschuldigdheid van accijns ontstaat wordt bepaald door 
het moment waarop de verschuldigdheid van douanerechten ontstaat1093. De verschul-
digdheid ontstaat op het moment waarop de aangifte ten invoer wordt aanvaard of op 
het moment waarop accijnsgoederen op onregelmatige wijze de Gemeenschap wor-
den binnengebracht en voorhanden gehouden. 

4.7.27.4 Onttrekking aan douanetoezicht 

Zoals gezegd, is evenals de uitslag uit een belastingentrepot1094 ook de invoer een fy-
sieke handeling1095. Het toezicht daarop geschiedt door middel van administratieve 
controle. Van invoer is slechts sprake indien goederen fysiek, dus metterdaad in het 
vrije verkeer worden gebracht. Volgens het HvJ EG leent de sigarettenmarkt zich bij 
uitstek voor illegale handel1096. 

Accijnsgoederen die na te zijn binnengebracht zijn geplaatst onder de douanerege-
ling extern communautair douanevervoer, worden zowel met betrekking tot de hef-
fing van accijnzen1097 als met betrekking tot de heffing van omzetbelasting1098 in de 
wettelijke zin ingevoerd door onder meer onttrekking aan die regeling. Het begrip 
onttrekking komt een ruime werkingssfeer toe. Wanneer aan invoerrechten onder-

 
1090.  Artikel 379 lid 2 UCDW. HvJ EG 6 april 2006, nr. C-407/05, Reyniers & Sogama BVBA vs. Belgisch 

Interventie en Restitutiebureau (BIRB), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, 
r.o. 25. HvJ EG 20 januari 2005, nr. C-300/03, Honeywell Aerospace GmbH vs. Hauptzollamt Gie-
ßen, Jur. 2005, blz. I-689, r.o. 23. 

1091.  Artikel 378 lid 1 en artikel 379 lid 2 UCDW. HvJ EG 20 januari 2005, nr. C-300/03, Honeywell 
Aerospace GmbH vs. Hauptzollamt Gießen, Jur. 2005, blz. I-689, r.o. 24. 

1092.  HvJ EG 20 januari 2005, nr. C-300/03, Honeywell Aerospace GmbH vs. Hauptzollamt Gießen, 
Jur. 2005, blz. I-689, r.o. 23. 

1093. Artikel 3 en artikel 62 Wa. Artikel 201 lid 2 en artikel 202 lid 2 CDW. 
1094.  Niet zijnde een niet-fictieve AGP. 
1095.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 12 en 27. 
1096.  HvJ EG 10 december 2002, nr. C-491/01, The Queen and Secretary of State for Health vs. Bri-

tish American Tobacco (Investments) Ltd en Imperial Tobacco Ltd., Jur. 2002, blz. I-11453, r.o. 87. 
1097.  Artikel 5 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 lid 2 onderdeel b Wa. 
1098.  Artikel 61 BTW-richtlijn. Artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968. 
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worpen goederen aan het douanetoezicht worden onttrokken, ontstaat op het tijdstip 
van deze onttrekking een douaneschuld bij invoer1099. De gemeenschapswetgever heeft 
in het CDW de voorwaarden voor het bepalen van de douaneschuldenaren volledig 
willen vaststellen1100. Onttrekking van accijnsgoederen aan het douanetoezicht omvat 
volgens het HvJ EG in zijn arresten WANDEL (2001)1101, LIBEREXIM (2002)1102

 en HAMANN 
(2004)1103, voor zowel de accijnzen als voor de BTW elk handelen of nalaten dat tot 
gevolg heeft dat de bevoegde douaneautoriteit, al is het maar tijdelijk of gedeeltelijk, 
de toegang wordt belemmerd tot onder douanetoezicht staande goederen, en wordt 
belet de controles1104 uit te voeren1105. De goederen worden dan niet binnengebracht 
overeenkomstig de voorschriften van het CDW over het binnenbrengen van goederen 
in het douanegebied van de Gemeenschap1106, maar op onregelmatige wijze1107. Dien-
tengevolge worden zij geacht in de verbruikssfeer terecht te zijn gekomen en aange-
merkt als te zijn ingevoerd1108. Tijdstip en plaats van de onttrekking zijn, zowel voor de 
accijns als de omzetbelasting tijdstip en plaats waar de eerste onregelmatigheid is 
begaan die als onttrekking aan het douanetoezicht kan worden aangemerkt. Is niet 
vast te stellen waar in feitelijke zin zich de eerste onregelmatigheid heeft voorgedaan, 
dan wordt dan de onregelmatigheid geacht te zijn begaan in de lidstaat waartoe het 
kantoor van vertrek behoort1109. Alvorens de belanghebbende kan worden uitgenodigd 

 
1099.  HvJ EG 20 januari 2005, nr. C-300/03, Honeywell Aerospace GmbH vs. Hauptzollamt Gießen, 

Jur. 2005, blz. I-689, r.o. 18. 
1100.  HvJ EG 23 september 2004, nr. C-414/02, Spedition Ulustrans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A.S. 

Istanbul vs. Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (ontstaan van douaneschuld; op onregel-
matige wijze in douanegebied van Gemeenschap binnenbrengen; begrip douaneschuldenaar), Jur. 
2004, blz. I-8633, r.o. 39. HvJ EG 3 maart 2005, nr. C-195/03, België vs. Merabi Papismedov e.a. in 
tegenwoordigheid van KBC Lease Belgium NV en Volvo Truck Finance Belgium NV (aanbrengen 
van sigaretten onder benaming ‘kookgerei’ bij douane; ontstaan douaneschuld bij invoer; schul-
denaar van douaneschuld), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 38. 

1101.  HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Hauptzollamt Bremen, Jur. 2001, 
blz. I-873, r.o. 46-47. 

1102. HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-371/99, Liberexim BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2002, blz. I-06227, V-
N 2003/2.28, BNB 2003/158, m.nt. Bijl, r.o. 54-55. HR 11 april 2003, nr. 37.519, BNB 2003/252c, V-
N 2003/21.14. 

1103.  HvJ EG 12 februari 2004, nr. 337/01, Hamann International GmbH Spedition + Logistik vs. Haupt-
zollamt Hamburg-Stadt, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, Douanerechtspraak 
2004/29, r.o. 31. 

1104.  Als bedoeld in artikel 37 lid 1 CDW. 
1105.  Artikel 37 lid 1 CDW. HvJ EG 20 januari 2005, nr. C-300/03, Honeywell Aerospace GmbH vs. 

Hauptzollamt Gießen, Jur. 2005, blz. I-689, r.o. 19. Ruimer dan de situaties genoemd in artikel 865 
UCDW. 

1106.  Artikel 38 en artikel 40 CDW. 
1107.  Artikel 202 CDW. 
1108. Als bedoeld in artikel 3 Wa. 
1109.  Artikel 378 UCDW. Voor gebeurtenissen vóór 1994 knoopte de HR aan bij artikel 34 van Verorde-

ning (EEG) nr. 2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair douane-
vervoer, PB 1990, nr. L 262 (thans vervallen), waarvan de tekst vrijwel gelijkluidend is aan het 
thans geldende artikel 378 UCDW. HR 11 april 2003, nr. 37.519, BNB 2003/252c, V-N 2003/21.14, 
r.o. 3.3.1 en 3.3.3. 
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tot betaling, heeft hij drie maanden om het bewijs te leveren van de plaats waar de 
overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan. 

In dergelijke gevallen kunnen meerdere personen schuldenaar van de douane-
schuld zijn. Naast de personen die de goederen aan het douanetoezicht hebben ont-
trokken, is dat in voorkomend geval ook ‘de persoon die de verplichtingen welke 
voortvloeien uit de tijdelijke opslag van de goederen (…) dient na te komen’1110. Vol-
gens het HvJ EG in het arrest-VILUCKAS EN JONUSAS (2004) is de douaneschuldenaar de 
persoon die de goederen op onregelmatige wijze heeft binnengebracht, ook al zijn zij 
buiten medeweten van de bestuurder in een voertuig verborgen, en door deze laatste 
niet in de douaneaangifte vermeld1111. Ook al kunnen ook andere personen voor de-
zelfde goederen als douane- en accijnsschuldenaren worden aangemerkt, blijft toch 
steeds de persoon die de goederen metterdaad heeft binnengebracht zonder deze aan 
te geven de accijnsschuldenaar1112. In het arrest-BRITISH AMERICAN TOBACCO (2004) heeft 
het HvJ EG beslist, dat onder de regeling voor communautair douanevervoer geplaats-
te goederen ook aan het douanetoezicht worden onttrokken door het tijdelijk wegne-
men van het document voor douanevervoer T1 van de zending, ook wanneer dit niet 
van invloed is geweest op de goederen zelf en de als identificatiemaatregel door de 
douaneautoriteit aangebrachte verzegeling hierdoor niet is beschadigd, die autoriteit 
geen overlegging van het betrokken document voor douanevervoer heeft gevorderd 
en evenmin heeft vastgesteld dat dit document hem desgevraagd niet zonder aanzien-
lijke vertraging had kunnen worden overgelegd. Dit wegnemen is een handeling die 
tot gevolg heeft dat de bevoegde douaneautoriteit, al is het maar tijdelijk, de toegang 
wordt belemmerd tot onder douanetoezicht staande goederen en wordt belet de in de 
communautaire douanewetgeving voorziene controles uit te voeren1113. Voor onttrek-
king van goederen aan het douanetoezicht dient enkel aan objectieve voorwaarden te 
zijn voldaan, zoals de fysieke afwezigheid van de goederen op de toegelaten opslag-
plaats op het moment waarop de douaneautoriteit deze wenst te inspecteren1114. Van 
onttrekking aan het douanetoezicht kan reeds worden gesproken wanneer de goede-
ren objectief onttrokken zijn aan eventuele controles, ongeacht of deze daadwerkelijk 
door de bevoegde autoriteit zijn verricht1115. 

 
1110.  Artikel 203 lid 3 vierde streepje CDW. 
1111.  HvJ EG 4 maart 2004, nrs. C-238/02 en C-246/02, Hauptzollamt Hamburg-Stadt vs. Kazimieras 

Viluckas en Ricardas Jonusas, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 27-29. 
1112.  Op grond van artikel 202 CDW. Zie ook: HvJ EG 23 september 2004, nr. C-414/02, Spedition Ulus-

trans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A.S. Istanbul vs. Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (ont-
staan van douaneschuld; op onregelmatige wijze in douanegebied van Gemeenschap binnenbren-
gen; begrip douaneschuldenaar), Jur. 2004, blz. I-8633, r.o. 45. 

1113.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-222/01, British American Tobacco Manufacturing BV te Zevenaar vs. 
Hauptzollamt Krefeld (ontstaan, kwijtschelding en terugbetaling van een douaneschuld), Jur. 
2004, blz. I-4683, r.o. 53. 

1114.  HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Hauptzollamt Bremen, Jur. 2001, 
blz. I-00873, r.o. 48. HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-371/99, Liberexim BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2002, 
blz. I-06227, V-N 2003/2.28, BNB 2003/158, m.nt. Bijl, r.o. 60. 

1115.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-222/01, British American Tobacco Manufacturing BV te Zevenaar vs. 
Hauptzollamt Krefeld (ontstaan, kwijtschelding en terugbetaling van een douaneschuld), Jur. 
2004, blz. I-4683, r.o. 55. 
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Ook overigens lopen de accijnzen en de omzetbelasting bij niet-zuivering van do-
cumenten gelijk op. Zo geldt voor beide de kennisgeving bij onregelmatigheden1116. 
Wanneer goederen in tijdelijke opslag zijn gelost van of uit het vervoermiddel waarop 
ze zich bevonden, en zijn opgeslagen in afwachting van een douanebestemming, is de 
persoon die de goederen daadwerkelijk onder zich heeft de schuldenaar van de op het 
tijdstip van onttrekking van deze goederen aan het douanetoezicht ontstane douane-
schuld1117. Met betrekking tot de ‘verplichtingen welke voortvloeien uit de tijdelijke 
opslag van de goederen’ is de persoon die de summiere aangifte heeft ondertekend 
verplicht om de goederen waarvoor een summiere aangifte is ingediend, op elke vor-
dering van de douaneautoriteit opnieuw volledig aan te bieden, zolang ze niet zijn 
gelost van of uit het vervoermiddel waarop zij zich bevinden1118. Dit is de houder van 
de goederen: de persoon die de goederen, na de lossing ervan, onder zich heeft om ze 
te verplaatsen of op te slaan1119. Het houderschap is het doorslaggevende criterium om 
te bepalen welke persoon verplicht is de goederen in tijdelijke opslag na de lossing 
ervan op elke vordering van de douaneautoriteit opnieuw aan te bieden1120. De houder 
van deze goederen is als bewaarder ervan in staat, ze op elke vordering opnieuw aan 
te bieden, omdat de persoon die de summiere aangifte heeft ondertekend, op dat 
ogenblik de goederen niet steeds langer in zijn feitelijke macht heeft. De douaneauto-
riteit kan van de houder van de goederen eisen dat hij zekerheid stelt teneinde de 
betaling van iedere douaneschuld te waarborgen1121. Meerdere schuldenaren voor 
eenzelfde douaneschuld zijn hoofdelijk tot betaling van deze schuld gehouden1122. 

Het begrip onttrekking in de Wa1123 en de Wet OB 19681124 omvat niet mede de niet-
zuivering van een document als bedoeld in het CDW1125. Bij niet-zuivering van een 
document heeft ter zake van invoer enkel heffing van accijnzen en omzetbelasting in 
Nederland plaats, als ook hier te lande sprake is geweest van een fysieke onttrek-
king1126. Het douaneregime signaleert wel dat zich een onregelmatigheid heeft voorge-
daan, maar voor de accijnzen (en de omzetbelasting) is dat niet voldoende. Steeds zal 
daarnaast voor de accijnsheffing (en de heffing van de omzetbelasting) moeten komen 
vast te staan de plaats (dat wil zeggen de lidstaat) waar de accijnsgoederen metter-
daad aan het douaneverband zijn onttrokken. Blijft niettemin onduidelijk wat er met 
de goederen is gebeurd, dan ligt het in de rede de verschuldigdheid van accijns (en 
omzetbelasting) bij de belanghebbende te leggen. 

 
1116.  HR 11 april 2003, nr. 37.519, V-N 2003/21.14, r.o. 3.4.4. 
1117.  Artikel artikel 203 lid 3 vierde streepje CDW. 
1118.  Artikel 183 lid 1 en artikel 184 lid 1 UCDW. 
1119.  HvJ EG 15 september 2005, nr. C-140/04, United Antwerp Maritime Agencies NV vs. België en 

Seaport Terminals NV vs. België, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 33-41. 
1120.  Artikel 184 lid 2 UCDW. 
1121.  Artikel 51 lid 2 CDW. 
1122.  Artikel 213 CDW. 
1123.  Artikel 3 lid 2 Wa. 
1124.  Artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968. 
1125.  Als bedoeld in artikel 204 CDW. 
1126.  HR 14 maart 2001, nr. 35.960, V-N 2001/17.29, BNB 2001/206. 
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Een niet-zuivering wordt in beginsel aangemerkt als een onregelmatigheid1127. Een 
onregelmatigheid doet zich voor wanneer de verplichtingen om de onder het douane-
regime geplaatste goederen met de vereiste documenten op het kantoor van bestem-
ming aan te brengen, niet door de aangever zijn nagekomen1128. In gevallen waarin 
achteraf blijkt dat de ten uitvoer aangegeven goederen Nederland niet hebben verla-
ten, komt het daarvoor afgegeven document alleen al om die reden niet voor zuivering 
in aanmerking. Deze onregelmatigheid moet worden aangemerkt als een onttrekking 
aan het douanetoezicht, aangezien deze tot gevolg heeft gehad dat de douaneautori-
teit geen toegang meer had tot de onder het douanetoezicht staande goederen, waar-
door de in de communautaire douanewetgeving voorziene controles niet meer konden 
worden uitgevoerd. De goederen zijn dan onttrokken in de zin van de Accijns-
richtlijn1129, de Wa1130, de BTW-richtlijn1131 en de Wet OB 19681132. Op dat moment komt 
de vraag aan de orde of de Nederlandse douaneautoriteit in het kader van deze ont-
trekking bevoegd is de verschuldigde accijns of omzetbelasting te heffen. Deze be-
voegdheid moet voortvloeien uit de plaatsbepaling van het desbetreffende belastbare 
feit. Het belastbaar feit van de invoer voor de accijnzen en voor de omzetbelasting 
vindt plaats in de lidstaat waar de onregelmatigheid metterdaad plaatsvindt. Voor die 
plaatsbepaling zal dus zoveel mogelijk aansluiting moeten worden gezocht bij de 
vaststaande feiten. Het meest voor de hand liggende uitgangspunt daarvoor is, dat de 
onttrekking plaatsvindt op het grondgebied van de lidstaat waar die onttrekking zich 
metterdaad voordoet1133. In situaties waarin de onttrekking niet of niet exact kan wor-
den vastgesteld, zal een andere methode moeten worden beproefd. De onregelmatig-
heid wordt geconstateerd wanneer op de plaats van bestemming een verschil wordt 
aangetroffen tussen de hoeveelheid goederen die is opgenomen op de voor de over-
brenging gebruikte vervoersopdracht en de hoeveelheid goederen die aldaar metter-
daad is aangekomen. De vervoersopdracht moet dan worden beschouwd als een te 
zuiveren document. De accijns van de onregelmatig binnengebrachte goederen wordt 
dan meteen verschuldigd. Ook wanneer goederen in strijd met wettelijke bepalingen 
worden gelost, geladen, vervoerd, in enig gebouw, erf of besloten terrein worden in- of 
opgeslagen, voorhanden gehouden of daaruit worden uitgeslagen, of niet gedekt zijn 
door een document, is sprake van invoer, waardoor de accijns meteen verschuldigd 
wordt1134. Hetzelfde geldt voor onverklaarbaar vermiste goederen1135. 

 
1127.  Artikel 1 lid 2 Wa. Artikel 1 aanhef en onderdeel d Wet OB 1968. Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. 

Artikel 86a Wa. HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Minis-
tero delle Finanze, Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 47. HR 11 april 2003, nr. 37.519, V-N 2003/21.14, 
BNB 2003/252c, r.o. 3.3.5. 

1128.  Artikel 92 CDW. 
1129.  Artikel 5 lid 1 slotzin Accijnsrichtlijn. 
1130.  Artikel 3 lid 2 onderdeel b Wa. 
1131.  Artikel 61 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 7 lid 3 Zesde BTW-richtlijn). 
1132.  Artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968. 
1133.  Dit volgt uit artikel 5 lid 1 slotzin Accijnsrichtlijn voor de accijnzen en artikel 61 BTW-richtlijn 

voor de omzetbelasting. 
1134.  Artikel 5 lid 1 slotzin Accijnsrichtlijn. Artikel 1 Wa.  
1135.  Artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 88 lid 4 Wa. 
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Tijdstip en plaats van de onttrekking zijn volgens het HvJ EG in zijn arresten 
WANDEL (2001), LIBEREXIM (2002) en HAMANN (2004), ook voor de accijnzen en de om-
zetbelasting, tijdstip en plaats waar de eerste onregelmatigheid is begaan die kan 
worden aangemerkt als onttrekking aan het douanetoezicht1136. Voor onttrekking van 
goederen aan het douanetoezicht behoeft niet het oogmerk te bestaan de goederen in 
de Gemeenschap in het verkeer te brengen zonder inachtneming van de toepasselijke 
bepalingen van gemeenschapsrecht. Om een onttrekking vast te stellen moet enkel 
aan objectieve criteria zijn voldaan, om te voorkomen dat de heffing van accijnzen en 
omzetbelasting bij invoer nergens plaatsvindt1137. Het begrip ‘onttrekken’ omvat dus 
slechts de fysieke onttrekking in de zin van het CDW1138. Het omvat niet de niet-
zuivering van het document in de zin van het CDW1139. Bepalend is de plaats waar de 
goederen aan het douaneverband worden onttrokken. Het enkele feit dat het docu-
ment niet gezuiverd is, is daarvoor niet voldoende. Niet-zuivering zegt immers niet 
meer dan dat de goederen met het document kennelijk niet op het kantoor van be-
stemming zijn aangekomen, en niets over de bestemming van de goederen, laat staan 
waar de handelingen zijn verricht om in die bestemming verandering aan te brengen. 
De plaats waar de onregelmatigheid is begaan is dan vanzelf de plaats waar zich het 
belastbare feit van de invoer heeft voorgedaan1140. Het niet aanbrengen van de goede-
ren bij het kantoor van bestemming is geen element van het invoerbegrip, en kan dus 
geen belastbaar feit opleveren. Het niet voldoen aan formele verplichtingen die aan 
een douaneregeling zijn verbonden kan op zichzelf geen belastbaar feit vormen voor 
de heffing van de accijns of omzetbelasting1141. 

Het belastbaar feit van het onttrekken van een accijnsgoed aan een communautaire 
douaneregeling – element van het invoerbegrip voor de accijnzen1142 en voor de om-

 
1136.  HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-371/99, Liberexim BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2002, blz. I-06227, r.o. 57, 

V-N 2003/2.28. HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Hauptzollamt Bremen, 
Jur. 2001, blz. I-00873, r.o. 47. HvJ EG 12 februari 2004, nr. 337/01, Hamann International GmbH 
Spedition + Logistik vs. Hauptzollamt Hamburg-Stadt, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl, Douanerechtspraak 2004/29. HR 11 april 2003, nr. 37.519, BNB 2003/252c, 
V-N 2003/21.14. 

1137.  HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-371/99, Liberexim BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2002, blz. I-06227, r.o. 60-
61, V-N 2003/2.28. HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Hauptzollamt Bre-
men, Jur. 2001, blz. I-00873, r.o. 48. HvJ EG 12 februari 2004, nr. 337/01, Hamann International 
GmbH Spedition + Logistik vs. Hauptzollamt Hamburg-Stadt, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl, Douanerechtspraak 2004/29. 

1138.  Artikel 203 CDW. 
1139.  Artikel 204 CDW. Artikel 204 CDW bepaalt uitdrukkelijk dat een belastbaar feit vanwege het niet-

voldoen aan de verplichtingen slechts aan de orde komt indien zich géén onttrekking als bedoeld 
in artikel 203 lid 1 CDW heeft voorgedaan. Dat volgt uit de navolgende zinsnede van artikel 204 
lid 1 CDW: ‘in andere gevallen dan die bedoeld in artikel 203 CDW’. Er is onder het CDW derhalve 
sprake van een rangorde. 

1140.  HR 11 juni 1997, nr. 32.138, BNB 1997/242. Zie ook: Hof ’s-Hertogenbosch 24 juli 2002, nr. 
98/05027, LJN AE7287. 

1141.  HR 14 maart 2001, nr. 35.960, V-N 2001/17.29, BNB 2001/206. 
1142.  Artikel 5 lid 1 slotzin Accijnsrichtlijn. 
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zetbelasting1143 – moet zijn gegrond op hetgeen metterdaad, feitelijk, fysiek met de 
goederen zelf is gebeurd. De procedure van het douanevervoer is daarop ingesteld. 
Eerst wordt bij het kantoor van bestemming nagegaan of de goederen aldaar zijn aan-
gebracht. Blijkt dit niet het geval, dan gaat het kantoor van vertrek na bij de in het 
document vermelde kantoren van doorgang of de kennisgevingen van doorgang zijn 
afgegeven. In de lidstaat waar de laatste kennisgeving van doorgang is afgegeven 
worden de goederen geacht te zijn binnengekomen. Het kantoor van vertrek deelt dit 
aan de douaneautoriteit van deze lidstaat mee, zodat die douaneautoriteit in die lid-
staat de actie tot invordering voor de belastingen welke verschuldigd zijn bij invoer 
kan instellen1144. Het kantoor van vertrek kan een douaneschuld die naar aanleiding 
van een overtreding of een onregelmatigheid in verband met extern communautair 
douanevervoer is ontstaan, ook dan bij de aangever invorderen wanneer dit kantoor 
hem niet binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor 
communautair douanevervoer heeft meegedeeld dat deze zending niet bij het kantoor 
van bestemming is aangebracht en dat de plaats van de overtreding of de onregelma-
tigheid niet kan worden vastgesteld. Geen enkele bepaling van het CDW levert grond 
op voor de conclusie dat de overschrijding van de termijn van elf maanden de douane-
schuld die voor de aangever is ontstaan, teniet doet gaan1145. Steeds zal op zoek moe-
ten worden gegaan naar de plaats waar de goederen metterdaad aan het douane-
toezicht zijn onttrokken, dat wil zeggen naar de plaats waar zich een fysieke onttrek-
king aan het douanetoezicht in de zin van het CDW heeft voorgedaan1146. Deze fysieke 
onttrekking levert het belastbare feit van de invoer op1147. 

Douane-expediteur DE HAAN, verrichtte, handelend als aangever, zeven aangiften 
T1 met het oog op plaatsing van meerdere partijen sigaretten onder de regeling extern 
communautair douanevervoer (1993). Deze niet-communautaire goederen, afkomstig 
uit Nederlandse douanedepots, zouden naar Antwerpen worden verzonden om van-
daar naar diverse derde landen te worden uitgevoerd. De goederen zijn nimmer bij het 
kantoor van bestemming in Antwerpen aangekomen, maar zonder betaling van de 
erover verschuldigde douanerechten in Nederland in het vrije verkeer gebracht. Uit 
onderzoek is onder meer gebleken, dat de documenten T1 door een Belgische douane-

 
1143.  Artikel 61 BTW-richtlijn. 
1144.  B.J.M. Terra, Douane, inleiding in het douanerecht, 1986, blz. 216-217. 
1145.  Deze termijn is een procedureregel, die enkel voor de administratieve autoriteiten geldt en tot 

doel heeft te verzekeren dat de bepalingen inzake de invordering van de douaneschuld door deze 
autoriteiten snel en eenvormig worden toegepast in het belang van een snelle terbeschikkingstel-
ling van de eigen middelen van de Gemeenschap. Artikel 379 lid 1 UCDW. HvJ EG 14 november 
2002, nr. C-112/01, SPKR 4 nr. 3482 ApS vs. Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, 
Aktieselskabet af 11/9 1996 en Arden Transport & Spedition ved Søren Lauritsen og Lene Lauritsen 
I/S (ATS), Jur. 2002, blz. I-10655, r.o. 32. 

1146. Artikel 203 CDW. Artikel 3 lid 2 onderdeel b Wa. HR 24 augustus 1999, 34.410, BNB 1999/418 en 
34.694, BNB 1999/419. HR 14 maart 2001, nr. 35.960, V-N 2001/17.29, BNB 2001/206. Hof ’s-Her-
togenbosch, 4 april 2000, nr. 96/1454, V-N 2000/36.20. Hof ’s-Gravenhage 28 juni 2001, nr. 
96/2306, V-N 2001/64.27. Hof 's-Hertogenbosch 24 augustus 2000, nr. 96/2264, V-N 2000/53.18. 
Hof Amsterdam 15 januari 2001, nr. 99/1946, V-N 2001/20.32. Hof Arnhem 8 november 2000, nr. 
97/20159, V-N 2001/23.33. 

1147.  Zie bijvoorbeeld: Hof ’s-Hertogenbosch 24 juli 2002, nr. 98/05027, LJN AE7287. 
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ambtenaar op het douanekantoor te Antwerpen valselijk waren afgestempeld. DE 

HAAN was op geen enkele wijze bij de fraude betrokken en nam te goeder trouw aan, 
dat het douanevervoer normaal was verlopen, hoewel één van de verdachten deel 
uitmaakte van haar personeel. De douaneautoriteit nodigde DE HAAN uit tot betaling 
van een bedrag van € 403.087 (1995). Het HvJ EG besliste in het arrest-DE HAAN BEHEER 
(1999), dat het gemeenschapsrecht de douaneautoriteiten die op de hoogte zijn van 
een mogelijke fraude in het kader van de regeling extern communautair douanever-
voer, geen enkele verplichting oplegt de aangever ervoor te waarschuwen, dat hij ten 
gevolge van die fraude douanerechten schuldig kan worden, ook als de aangever te 
goeder trouw heeft gehandeld. 

Een groothandelaar heeft 1.960 kartons sigaretten onder geleide gesteld van 
TIR-carnets voor vervoer met bestemming Tunesië. Het voorziene douanekantoor van 
doorgang was in Spanje. De carnets blijken niet bij het Spaanse douanekantoor van 
doorgang aangeboden en de stempeling vals. Wegens het niet-zuiveren van de carnets 
heeft de inspecteur de groothandelaar, als titularis van de carnets, een UTB uitgereikt 
ter zake van het belastbare feit van invoer in Nederland, waarvan de groothandelaar 
de schuldenaar is. De groothandelaar heeft geen enkel bewijs geleverd van de regel-
matigheid van het vervoer, noch is er enige andere aanwijzing voorhanden dat de 
goederen niet zouden zijn onttrokken aan het douanetoezicht. De sigaretten zijn dus 
onttrokken aan het douanetoezicht. De groothandelaar heeft zijn stelling dat de goe-
deren in Spanje aan het douanetoezicht zijn onttrokken evenmin onderbouwd, zodat 
voor de sigaretten een douaneschuld in Nederland is ontstaan. Doordat sprake is van 
een onttrekking van de goederen aan het douanetoezicht, zijn de sigaretten voor de 
heffing van de tabaksaccijns in het vrije verkeer gebracht. Omdat niet kan worden 
vastgesteld op het grondgebied van welke lidstaat de daadwerkelijke handelingen zijn 
verricht, als gevolg waarvan het toezicht op de goederen is verbroken, moet de ont-
trekking volgens de arresten WANDEL (2001), LIBEREXIM (2002) en HAMANN (2004) ge-
acht worden zich in Nederland te hebben voorgedaan en is de accijnsschuld in Neder-
land ontstaan1148. Voor de heffing van de tabaksaccijns moeten de sigaretten geacht in 
Nederland te zijn ingevoerd. Gegeven het feit dat, zoals gezegd, de accijns wordt gehe-
ven en geïnd op de door de lidstaten zelf vastgestelde wijze, heeft het Gerechtshof 
Amsterdam beslist dat de UTB terecht aan belanghebbende was uitgereikt1149. 

Een spoorwegmaatschappij heeft 672 kartons sigaretten met een vrachtbrief CIM 
aangenomen ten uitvoer van Nederland naar Slovenië (op dat moment nog geen lid-
staat van de Gemeenschap). De sigaretten waren hier te lande geproduceerd onder de 
douaneregeling actieve veredeling1150. De douaneautoriteit te Bergen op Zoom heeft de 
vrachtbrief geldig gemaakt als document T1 voor het vervoer per spoor onder de rege-
ling extern douanevervoer1151. De sigaretten zijn geladen in een treinwagon, waarvan 
de deuren werden verzegeld. Op het rangeeremplacement Kijfhoek te Zwijndrecht is 

 
1148.  HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-371/99, Liberexim BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2002, blz. I-06227, V-

N 2003/2.28, BNB 2003/158, m.nt. Bijl, r.o. 44. 
1149.  Hof Amsterdam 21 januari 2003, nr. 97/90190, LJN AM7965. 
1150.  Als bedoeld in artikel 4 lid 16 onderdeel d CDW. 
1151.  Artikel 350 jo. artikel 414 UCDW. 
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de verzegeling verbroken en zijn acht dozen sigaretten gestolen. De spoorwegmaat-
schappij deed wel aangifte van de diefstal bij de spoorwegpolitie, maar niet van de 
verschuldigde accijns van de gesloten sigaretten bij de inspecteur. Daarom heeft de 
inspecteur de spoorwegmaatschappij een UTB uitgereikt voor de ter zake verschuldig-
de accijns, omzetbelasting en invoerrechten. De diefstal van de acht dozen sigaretten 
vormt een onttrekking aan een douaneregeling en daarmee de invoer van de sigaret-
ten1152. De aanwijzing van degene die invoert, de belastingplichtige, geschiedt met 
toepassing van het douanerecht1153. Omdat de acht dozen sigaretten niet op regelmati-
ge wijze een toegelaten bestemming hebben gevolgd is de als document T1 dienst-
doende vrachtbrief niet gezuiverd. Degene die goederen met een vrachtbrief CIM, die 
als aangifte of document T1 dienst doet, ten vervoer aanneemt, is voor dit vervoer 
aangewezen als aangever1154. De aangever voor het externe douanevervoer van de 
sigaretten naar Slovenië is dan, zo heeft Hof ‘s-Hertogenbosch beslist, de spoorweg-
maatschappij, aan wie dan ook de UTB juist is uitgereikt1155. 

Een douane-expediteur verzendt 17.004 flessen wodka onder de douaneregeling 
extern douanevervoer naar Finland (op dat moment nog geen lidstaat van de Gemeen-
schap). De wodka is niet op het kantoor van bestemming aangebracht bij de Finse 
douane. De stempels op de T1-documenten zijn vals. Het is niet bekend of de wodka al 
dan niet bij de Finse geadresseerde is aangekomen. Hieraan wordt het vermoeden 
ontleend dat met betrekking tot de wodka handelingen zijn verricht welke als ont-
trekking1156 moeten worden aangemerkt. De douane-expediteur heeft dit vermoeden 
niet ontzenuwd. In de nacht van 2 op 3 april 1998 zijn 691 kartons, met elk 10.000 
sigaretten die onder meer met een T1-document onder de regeling extern communau-
tair douanevervoer werden vervoerd, wederrechtelijk uit een zich in Nederland be-
vindende, met douaneloden verzegelde vrachtwagen gelost. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat de douane de toegang tot en de controle op de sigaretten is verloren. Dat brengt 
met zich dat de sigaretten in Nederland aan het douanetoezicht zijn onttrokken in de 
zin van het CDW1157. Het begrip onttrekken in de zin van de accijnswetgeving heeft 
geen andere betekenis dan het gelijkluidende begrip voor de douanerechten en de 
omzetbelasting heeft, zodat vaststaat dat de sigaretten in Nederland aan de regeling 
extern communautair douanevervoer zijn onttrokken en derhalve zijn ingevoerd1158. 

 
1152.  Als bedoeld in artikel 3 lid 2 onderdeel b Wa en artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968. 
1153.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 62 Wa. Artikel 1 onderdeel d en artikel 22 lid 1 Wet OB 

1968. HR 24 augustus 1999, nr. 34.410 en nr. 34.694, BNB 1999/418 en BNB 1999/419. 
1154.  Artikel 416 UCDW. 
1155.  Hof ’s-Hertogenbosch 24 augustus 2000, nr. 96/2264, LJN AB2264. 
1156.  Als bedoeld in artikel in de zin van artikel 3 lid 2 onderdeel b Wa. 
1157.  Artikel 203 lid 1 CDW. HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Hauptzollamt 

Bremen, Jur. 2001, blz. I-00873. HvJ EG 12 februari 2004, nr. 337/01, Hamann International GmbH 
Spedition + Logistik vs. Hauptzollamt Hamburg-Stadt, Douanerechtspraak 2004/29, www.cu-
ria.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl. 

1158.  Artikel 1 lid 1 aanhef en onderdeel f, en lid 2, artikel 3 lid 2 onderdeel b en artikel 62 lid 1 Wa. Hof 
Amsterdam 16 december 2003, nr. 00/90169, LJN AP1845. Tariefcommissie 27 december 2001, nr. 
0112/2000, LJN AP1827. Hof Amsterdam 7 december 2004, nr. 00/90144, LJN AR7814. 
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Een zo belangrijk controlemiddel als de douaneverzegeling mag – zeer bijzondere 
omstandigheden daargelaten – niet zonder toestemming van de douaneautoriteiten 
worden verbroken, zodat diegene die die verbreking toch aldus veroorzaakt, naar Hof 
Amsterdam heeft beslist, daarvan de douane- en accijnsrechtelijke consequenties 
moet aanvaarden1159. 

Een partij van 38 kartons sigaretten à 10.000 stuks van verschillende merken met 
bestemming Zwitserland met ambtelijke verzegeling door middel van een lood gela-
den in een voertuig en waarvoor de douaneautoriteit een document T1 had afgegeven, 
is in een loods zonder de status van douane-entrepot onder verbreking van de verze-
geling zonder toezicht en medeweten van douaneambtenaren gelost en opgeslagen in 
de loods. De verdwijning van 21 kartons als gevolg van een inbraak in de loods vormt, 
naar Hof Amsterdam heeft beslist, een onttrekking1160. Deze onttrekking vormt invoer 
zodat een accijnsschuld en een omzetbelastingschuld is ontstaan over de gestolen 
goederen1161. 

4.7.27.5 Terugbetaling en kwijtschelding 

Terugbetaling of kwijtschelding is in het douanerecht afhankelijk gesteld van twee 
cumulatieve voorwaarden, te weten het bestaan van een uitzonderlijke situatie en het 
ontbreken van manipulatie of klaarblijkelijke nalatigheid van de kant van de aangever. 
Het belang van een onderzoek dat erop gericht is, de daders of medeplichtigen van 
gepleegde of voorgenomen fraude te identificeren of aan te houden, kan stellig recht-
vaardigen, dat de aangever weloverwogen niet in kennis wordt gesteld van alle of van 
bepaalde onderzoeksresultaten, ook wanneer hij op geen enkele wijze bij de fraudu-
leuze handelingen betrokken was, waardoor voor de aangever een douaneschuld is 
ontstaan. Dit brengt de aangever in een uitzonderlijke situatie ten opzichte van andere 
marktdeelnemers die dezelfde werkzaamheid verrichten1162. 

Dit geldt volgens het HvJ EG in zijn BRITISH AMERICAN TOBACCO-arrest (2004) a fortio-
ri wanneer de overtredingen van de regeling voor communautair douanevervoer zijn 
begaan of uitgelokt door de douaneautoriteiten zelf. Wanneer de onttrekking van de 
goederen aan het douanetoezicht dat de plaatsing daarvan onder de regeling voor 
extern communautair douanevervoer meebrengt, het gevolg is van de handelwijze 

 
1159.  Hof Amsterdam 23 mei 2004, nr. 01/90093 DK, LJN AQ3685, r.o. 6.1.3 en 6.2.2. 
1160.  Als bedoeld in artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968 en als bedoeld in artikel 3 lid 2 onderdeel 

bWa. HvJ EG 1 februari 2001, nr. C-66/99, D. Wandel GmbH vs. Hauptzollamt Bremen, Jur. 2001, 
blz. I-00873, UTC 2001/61, r.o. 47 ‘elke handeling of elk nalaten die/dat tot gevolg heeft, dat de be-
voegde douaneautoriteit, zij het tijdelijk, de toegang wordt belemmerd tot onder toezicht staande 
goederen en wordt belet de controles uit te voeren als bedoeld in artikel 37, lid 1, van het doua-
newetboek’. HvJ EG 12 februari 2004, nr. 337/01, Hamann International GmbH Spedition + Logistik 
vs. Hauptzollamt Hamburg-Stadt, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, Douane-
rechtspraak 2004/29. 

1161.  Op basis van artikel 1 lid 2 Wa en artikel 1 onderdeel d Wet OB 1968. Hof Amsterdam 23 mei 
2004, nr. 01/90093 DK, LJN AQ3685. 

1162.  HvJ EG 7 september 1999, nr. C-61/98, De Haan Beheer BV vs. Inspecteur der Invoerrechten en 
Accijnzen te Rotterdam, Jur. 1999, blz. I-05003, r.o. 36, 53 en 56. 
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van een undercoveragent van de douanerecherche en de aangever geen manipulatie of 
klaarblijkelijke nalatigheid kan worden verweten, wat de nationale rechter moet na-
gaan, dan bevindt deze zich namelijk eveneens in een situatie die uitzonderlijk is in 
vergelijking met die van andere marktdeelnemers die dezelfde activiteit uitoefenen, 
en die in voorkomend geval de kwijtschelding of de terugbetaling van de betaalde 
rechten rechtvaardigt1163. In de casus van het arrest-DE HAAN BEHEER is het HvJ EG in 
wezen van oordeel dat was voldaan aan de voorwaarden voor terugbetaling van de 
rechten betaald door aangever DE HAAN, aan wie geen enkele nalatigheid of manipula-
tie viel te verwijten, ondanks dat een van zijn personeelsleden betrokken bleek te zijn 
bij de tijdens de procedure van douanevervoer begane onregelmatigheden. Dit geldt te 
meer bij onregelmatigheden die zijn begaan door personen die niets van doen hebben 
met de onderneming van de aangever en op wie deze een beroep doet voor de nako-
ming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de plaatsing van goederen onder de 
regeling voor extern communautair douanevervoer. Dergelijke onregelmatigheden 
sluiten dus in beginsel niet uit dat door de aangever betaalde douanerechten worden 
terugbetaald, wanneer hem geen enkele manipulatie of klaarblijkelijke nalatigheid 
valt te verwijten1164. 

4.7.27.6 Ontstaan en tenietgaan accijnsschuld 

Zoals gezegd, kan aansluiting bij de heffing van douanerechten slechts aan de orde 
zijn, indien de overeenkomstig toe te passen douanebepalingen zich daar expliciet 
voor lenen. Zo kan voor het vaststellen van de plaats van een onregelmatigheid wor-
den aangeknoopt bij de regels in de UCDW voor onregelmatigheden en bewijs van de 
regelmatigheid van het douanevervoer1165. De regels in het CDW voor de bepaling van 
de douaneschuld1166 kunnen niet van overeenkomstige toepassing zijn ten aanzien van 
de heffing van de accijnzen (en omzetbelasting), omdat de invoerdefinitie van de 
accijnzen1167 (en van de omzetbelasting1168) meebrengt dat in geval van onttrekking de 
verschuldigdheid van accijns (en omzetbelasting) ter zake van invoer zich niet kan 
voordoen in een andere lidstaat dan de lidstaat op het grondgebied waarvan de goede-
ren worden onttrokken1169. Dit geldt ondanks dat de UCDW bepaalt1170, dat de regels 
voor de douaneschuld1171 van het CDW en de regels voor het douanevervoer van de 

 
1163.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-222/01, British American Tobacco Manufacturing BV te Zevenaar vs. 

Hauptzollamt Krefeld (ontstaan, kwijtschelding en terugbetaling van een douaneschuld), Jur. 
2004, blz. I-4683, r.o. 65. 

1164.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-222/01, British American Tobacco Manufacturing BV te Zevenaar vs. 
Hauptzollamt Krefeld (ontstaan, kwijtschelding en terugbetaling van een douaneschuld), Jur. 
2004, blz. I-4683, r.o. 69. 

1165.  Artikel 378 UCDW. 
1166.  Artikel 215 lid 2 en lid 3, artikel 203 en artikel 204 CDW. 
1167.  Artikel 5 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
1168.  Artikel 61 BTW-richtlijn. 
1169.  HR 14 maart 2001, nr. 35.960, V-N 2001/17.29, BNB 2001/206. 
1170.  Artikel 341 UCDW. 
1171.  Als bedoeld in artikel titel VII hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 CDW. 
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UCDW1172 van overeenkomstige toepassing zijn op invoerrechten en andere belas-
tingen op goederen1173, waaronder ook de plaatsbepalingsregels voor de douaneschuld 
vallen, en waarmee het kennelijk de bedoeling is dat tot het begrip douaneschuld 
tevens te rekenen valt de accijnsschuld en de omzetbelastingschuld. Hoewel het 
UCDW plaatsbepalingsregels voor onregelmatigheden bevat1174, noemt de Hoge Raad 
deze regels niet in een zaak waarin de lidstaat van invoer moest worden vastgesteld 
van een partij onregelmatig onttrokken melkpoeder uit Oost-Europa met bestemming 
Frankrijk, maar heeft slechts beslist dat het CDW1175 geen regeling bevat die voor het 
geval goederen aan een douaneregeling worden onttrokken uitwijst welke lidstaat 
heeft te gelden als de lidstaat op het grondgebied waarvan die onttrekking plaatsvindt. 
Met betrekking tot de vraag waar de onttrekking van de goederen heeft plaatsgevon-
den is een expliciet beroep gedaan op toepasselijkheid van de regels voor het ontstaan 
van de douaneschuld1176 en geen beroep gedaan op de plaatsbepalingsregels voor on-
regelmatigheden1177. Als de verschuldigdheid van accijns zich wel zou kunnen voor-
doen in een andere lidstaat dan de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen 
worden onttrokken, is dat in strijd met het bestemmingslandbeginsel. Hetzelfde geldt 
als de goederen intussen onder een volgende douaneregeling zijn gebracht1178. 

Enkel in situaties waarin de onttrekking in het geheel niet kan worden vastgesteld, 
zoals waarin de goederen noch de vereiste exemplaren van de aangifte aan het kan-
toor van bestemming of enig ander douanekantoor zijn aangebracht, terwijl evenmin 
is komen vast te staan waar de onregelmatigheid die daartoe heeft geleid, zich heeft 
voorgedaan, moet het ervoor worden gehouden dat die onregelmatigheid zich heeft 
voorgedaan in de lidstaat van het kantoor van vertrek. Alleen in een dergelijk geval 
kan de onbekende werkelijkheid met een fictieve plaatsbepaling opzij worden gezet. 
Als deze onregelmatigheid voor de accijnzen en de omzetbelasting ook onttrekking 
inhoudt1179, en het kantoor van vertrek in Nederland is gelegen, moet het er derhalve 
tevens voor worden gehouden dat de goederen in Nederland zijn ingevoerd1180. Ook 
wanneer in het geheel niet bekend is waar de goederen zijn onttrokken of waar deze 
nadien hebben verbleven, is het toegestaan – ook ingeval douanegoederen aan het 
douaneverband worden onttrokken zonder dat zij ten invoer tot verbruik worden 
aangegeven – het belastbare feit en het verschuldigd worden van de accijns en omzet-

 
1172.  Als bedoeld in artikel titel II UCDW. 
1173.  Als bedoeld in artikel 91 lid 1 onderdeel a CDW. 
1174.  Artikel 378 UCDW. 
1175.  Artikel 215 CDW. 
1176.  Artikelen 203, 204 en 215 CDW. 
1177.  Artikel 378 UCDW. 
1178.  Hof 's-Hertogenbosch, 31 januari 2000, nr. 94/1287, V-N 2000/35.23. 
1179.  Artikel 3 lid 2 onderdeel b Wa. Artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968. 
1180.  Artikel 1 lid 2 Wa. Artikel 1 aanhef en onderdeel d Wet OB 1968. Artikel 20 lid 3 Accijnsrichtlijn. 

Artikel 86a Wa. HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Minis-
tero delle Finanze, Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 47. HR 11 april 2003, nr. 37.519, V-N 2003/21.14, 
BNB 2003/252c, r.o. 3.3.5. 
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belasting te verbinden met het belastbare feit en het verschuldigd worden ter zake 
van invoerrechten en dergelijke1181. 

De plaats van het belastbare feit voor de accijnzen en voor de omzetbelasting wordt 
als hoofdregel bepaald met behulp van de relevante bepalingen in de Accijnsrichtlijn 
en de BTW-richtlijn. Eerst wanneer deze geen uitkomst bieden, wordt aangeknoopt bij 
de douanebepalingen die zich daar expliciet voor lenen. De bepaling in het CDW inza-
ke het tenietgaan van de douaneschuld ingeval goederen ten aanzien waarvan een 
douaneschuld is ontstaan wegens het onregelmatig binnenbrengen in beslag worden 
genomen en op hetzelfde tijdstip of naderhand worden verbeurdverklaard, lijkt een 
douanebepaling te zijn die de accijnsschuld opzij kan zetten1182. Dit stelde de belang-
hebbende in een zaak waarin hij behulpzaam was bij smokkel van sigaretten die niet 
voorzien waren van accijnszegels door opslagruimte ter beschikking te stellen, partij-
en sigaretten op te halen, verpakt af te leveren en partijen te kopen. Volgens de be-
langhebbende waren de onveraccijnsde sigaretten op onregelmatige wijze vanuit 
derde landen binnengebracht en was sigarettenaccijns verschuldigd geworden ter 
zake van de invoer1183. De accijnsschuld zou vervolgens op voet van het CDW teniet 
zijn gegaan door inbeslagname1184. Terecht heeft de Hoge Raad in zijn VUURWERKGROOT-
HANDELAAR-arrest (2004) beslist, dat de inbeslagname niet heeft plaatsgevonden in het 
kader van binnenbrengen in douanetechnische zin, maar wegens het onregelmatig 
binnenbrengen van 4.366.400 stuks sigaretten in het douanegebied van de Gemeen-
schap. Dit begrip omvat niet feitelijke doorvoer. De invoer had al geruime tijd eerder 
plaatsgevonden dan het moment waarop de sigaretten in beslag werden genomen. 
Derhalve is sprake van uitslag wegens voorhanden hebben1185. Bovenal blijft gelden, 
dat de Wa en de Wet OB 1968 expliciet vereisen dat de onttrekking van de accijnsgoe-
deren aan het douaneregime in Nederland dient plaats te vinden. Indien dus de be-
langhebbende aannemelijk weet te maken dat dit toch niet het geval is, is heffing van 
accijnzen en omzetbelasting in Nederland uitgesloten. 

4.7.27.7 Invoer vanuit het douanegebied van de Gemeenschap niet zijnde het accijnsge-
bied van de Gemeenschap 

Het overbrengen van accijnsgoederen vanuit de gebieden die wel tot het douanege-
bied, maar níet tot het accijnsgebied van de Gemeenschap behoren, de zogeheten 
derdelandsgebieden1186, naar een lidstaat van de Gemeenschap wordt aangemerkt als 
invoer1187. Deze accijnsgoederen dienen dan nog in de accijnsheffing te worden be-
trokken, hoewel zij voor wat betreft de heffing van invoerrechten echter reeds in het 

 
1181.  HR 9 oktober 1996, nr. 29.681, BNB 1997/4. 
1182.  Artikel 233 onderdeel d CDW. 
1183.  Als bedoeld in artikel 3 Wa. 
1184.  Artikel 233 onderdeel d CDW. 
1185. HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN AO9493, BNB 2004/289.  
1186.  Helgoland, Büsingen (Duitsland), Ceuta, Melilla, de Canarische Eilanden (Spanje), de overzeese 

departementen van Frankrijk, Livigno, Campione d’Italia, de Italiaanse wateren van het Meer van 
Lugano (Italië), de Åland-eilanden (Finland) en de Kanaaleilanden (Verenigd Koninkrijk). 

1187.  Artikel 2 lid 3 en artikel 5 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
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vrije verkeer van de Gemeenschap zijn. Doordat de goederen zich voor de heffing van 
douanerechten reeds in het vrije verkeer bevinden, kunnen bij de goederenbewegin-
gen van en naar deze derdelandsgebieden de gebruikelijke procedures, zoal de aangif-
te ten invoer en de aangifte ten uitvoer niet plaatsvinden. In plaats daarvan worden 
accijnsgoederen afkomstig uit deze gebieden, wanneer zij onder een van de douane-
schorsingsregelingen zijn geplaatst1188, dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot 
worden ondergebracht, overeenkomstig de regeling voor intern communautair doua-
nevervoer, of via een of meer niet tot de EVA behorende derde landen onder dekking 
van een carnet TIR of een carnet ATA, geacht zich onder schorsing van accijns te be-
vinden1189. 

4.7.27.8 Inklaren en summiere aangifte 

Goederen en dus ook accijnsgoederen die vanuit een derde land door de lucht, over 
land of vanuit zee het grondgebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, 
moeten onverwijld door de persoon die deze binnenbrengt of, in voorkomend geval, 
door de persoon die zich met het vervoer van de goederen belast nadat deze in het 
douanegebied van de Gemeenschap zijn binnengebracht, langs voorgeschreven routes 
worden aangebracht bij het eerste douanekantoor (het kantoor van binnenkomst) of 
naar enige andere, door de douaneautoriteit aangewezen of goedgekeurde plaats1190, 
alwaar de goederen moeten worden ingeklaard, dat wil zeggen dat bij dat kantoor een 
summiere aangifte moet worden gedaan1191. Deze goederen moeten door diezelfde 
personen bij de douaneautoriteit worden aangebracht1192. De summiere aangifte wordt 
in de regel ingediend zodra de goederen bij de douane zijn aangebracht. De summiere 
aangifte moet worden ingediend hetzij door de persoon die de goederen het douane-
gebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht of, in voorkomend geval, door de 
persoon die zich met het vervoer van de goederen belast nadat deze zijn binnenge-
bracht, hetzij door de persoon in wiens naam de eerste twee personen hebben gehan-
deld1193. Bij de douane aangebrachte goederen krijgen, zodra ze zijn aangebracht en in 
afwachting van het moment waarop zij een douanebestemming krijgen, de status van 
goederen in tijdelijke opslag1194. Deze mogen slechts met toestemming van de douane-
autoriteit en op de door deze autoriteit aangewezen of goedgekeurde plaatsen worden 
gelost van of uit het vervoermiddel waarop ze zich bevinden1195. 

Inklaren is de eerste aangifte van de binnenkomst van voertuigen, lading, brand-
stoffen en boordproviand. Wanneer de goederen aldus bij het eerste kantoor worden 
aangebracht is sprake van regelmatig binnenbrengen. Zo niet, dan worden over de 

 
1188.  Als bedoeld in artikel 84 lid 1 onderdeel a CDW. 
1189.  Artikel 5 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 165 CDW. Artikel 340quater UCDW. 
1190.  Artikel 38 CDW. 
1191.  Artikel 43 CDW. 
1192.  Artikel 40 CDW. 
1193.  Artikel 44 lid 2 onderdeel a en onderdeel b CDW. 
1194.  Artikel 50 CDW. 
1195.  Artikel 46 lid 1 CDW. 
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goederen invoerrechten, accijns en omzetbelasting verschuldigd op grond van onre-
gelmatig binnenbrengen van de goederen1196.  

De summiere aangifte – en ook andere aangiften – kunnen door een ieder worden 
gedaan die in staat is de goederen te tonen en de benodigde documenten aan de dou-
aneautoriteit over te leggen. Het is voor de aangever niet noodzakelijk eigenaar van de 
goederen te zijn. De gevolgen van de aangiften treffen in beginsel de aangever. Dit kan 
anders zijn wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van vertegenwoor-
diging en de daaraan verbonden voorwaarden in acht worden genomen. Een ieder kan 
zich voor het vervullen van de in de douanewetgeving voorgeschreven handelingen en 
formaliteiten bij de douaneautoriteit doen vertegenwoordigen1197. 

4.7.27.9 Douanebestemming 

Na het aanbrengen moeten de goederen een douanebestemming krijgen. Onmiddellijk 
na het aanbrengen hebben de goederen al de status van goederen in tijdelijke op-
slag1198. Gedurende de periode van tijdelijke opslag mogen de goederen zich alleen 
bevinden op door de douaneautoriteit goedgekeurde verblijfplaatsen onder de door de 
douaneautoriteit gestelde voorwaarden. Aan de goederen mogen geen andere bewer-
kingen dan die welke nodig zijn om de goederen in ongewijzigde staat te behouden.  

Voor het krijgen van een douanebestemming voor de goederen is moet aangifte 
worden gedaan. Het douanerecht onderscheidt de volgende douanebestemmingen1199: 
1. plaatsing van goederen onder een douaneregeling; 
2. binnenbrengen van goederen in een vrije zone of in een vrij entrepot; 
3. wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap; 
4. vernietiging van goederen; 
5. afstaan van goederen aan de Schatkist. 

 
Ad 1. De douanebestemming ‘plaatsing onder een douaneregeling’ kan omvatten: 
(1) plaatsing onder de douaneregelingen ‘douanevervoer’ of ‘opslag in douane-

entrepot’, waarmee de goederen kunnen worden vervoerd of opgeslagen; 
(2) plaatsing onder de douaneregelingen ‘actieve veredeling’, ‘behandeling onder 

douanetoezicht’ of ‘passieve veredeling’, waarmee de goederen kunnen worden 
be- of verwerkt; 

(3) plaatsing onder de douaneregeling ‘tijdelijke invoer’, waarmee de goederen kun-
nen worden gebruikt; 

(4) plaatsing onder de douaneregelingen ‘in het vrije verkeer brengen’ of ‘uitvoer’, 
waardoor de douanestatus van de goederen wijzigt. 

 
1196.  De invoerrechten worden verschuldigd wegens onregelmatig binnenbrengen van de goederen 

(artikel 202 CDW), accijnzen worden verschuldigd wegens voorhanden hebben van de goederen 
(artikel 2f Wa) en de omzetbelasting wordt verschuldigd wegens het onttrekken van de goederen 
aan het douanetoezicht (artikel 18 lid 1 onderdeel c Wet OB 1968). 

1197.  Artikel 5 CDW. 
1198.  Artikel 50 CDW. 
1199.  Artikel 4 onderdeel 15 CDW. 
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Voor goederen die bestemd zijn om onder een douaneregeling te worden geplaatst, 
moet een aangifte tot plaatsing onder deze douaneregeling worden gedaan1200. 

Wordt een accijnsgoed bij binnenkomst in de Gemeenschap onder een communau-
taire douaneregeling geplaatst, dan wordt het tijdstip van invoer doorgeschoven naar 
het moment waarop dat goed aan de communautaire douaneregeling wordt onttrok-
ken. De accijnsheffing bij binnenkomst kan dan vooralsnog achterwege blijven. Het 
brengen van uit een derde land afkomstige onveraccijnsde accijnsgoederen onder een 
communautaire douaneregeling leidt niet tot invoer1201 en daarmee tot schorsing van 
accijns1202. Indien de accijnsgoederen op juiste wijze zijn overgebracht zal de accijns 
pas verschuldigd worden ter zake van de uitslag uit een belastingentrepot of ter zake 
van de invoer uit een plaats voor tijdelijke opslag of uit een communautaire douane-
regeling. Onder een communautaire douaneregeling wordt mede begrepen de regeling 
extern communautair douanevervoer. In een belastingentrepot kunnen goederen 
slechts onder schorsing van accijns worden opgeslagen. Het schorsingsregime van de 
accijnzen1203 werkt niet door naar de invoerrechten1204. Een belastingentrepot is im-
mers geen communautaire douaneregeling. Daarom worden invoerrechten verschul-
digd wanneer accijnsgoederen vanuit een derde land of van een communautaire dou-
aneregeling worden overgebracht naar een belastingentrepot. Een belastingentrepot 
kan derhalve slechts communautaire goederen1205 herbergen. Niet-communautaire1206 
onveraccijnsde accijnsgoederen op het grondgebied van de Gemeenschap, bevinden 
zich altijd onder een communautaire douaneregeling. 

 
Ad 2. Vrije zones en vrije entrepots zijn delen van het douanegebied van de Gemeen-
schap of zich in dit gebied bevindende ruimten die van de rest van dit gebied zijn afge-
scheiden en waarin: 
1. niet-communautaire goederen voor de toepassing van de rechten bij invoer en de 

handelspolitieke maatregelen bij invoer worden geacht zich niet op het douanege-
bied van de Gemeenschap te bevinden, voor zover zij niet in het vrije verkeer zijn 
gebracht of onder een andere douaneregeling zijn geplaatst of worden ge- of ver-
bruikt onder andere voorwaarden dan in de douanewetgeving vermeld; of 

2. communautaire goederen wegens plaatsing in een vrije zone of in een vrij entre-
pot in aanmerking komen voor maatregelen die in beginsel aan de uitvoer van 
goederen zijn verbonden indien specifieke communautaire wetgeving daarin 
voorziet1207. 

 

 
1200.  Artikel 59 CDW. 
1201.  Artikel 3 lid 3 aanhef en onderdeel b Wa. 
1202.  Artikel 5 lid 2 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 lid 3 onderdeel b Wa. 
1203.  Artikel 2 lid 3 Wa. 
1204.  Zie ook: paragraaf 19.2 onderdeel 4b LA. 
1205.  Als bedoeld in artikel 4 onderdeel 7 CDW. 
1206.  Als bedoeld in artikel 4 onderdeel 8 CDW. 
1207.  Artikel 166 CDW. 



4.7   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

506 

Ad 3, 4 en 5. Wederuitvoer, vernietiging onder ambtelijk toezicht, of afstand aan de 
Schatkist is de douanebestemming waarbij de goederen zich weliswaar in het douane-
gebied bevinden, maar aldaar niet overeenkomstig hun bestemming zullen worden 
gebruikt. In deze bestemmingen ligt het uitgangspunt besloten, dat douanerechten 
slechts moeten gaan drukken op goederen die bestemd zijn om in de Gemeenschap te 
worden gebruikt. Zo worden geen invoerrechten geheven ter zake van goederen die, 
zonder in het vrije verkeer te zijn gebracht, worden wederuitgevoerd (uitvoer van 
goederen met de niet-communautaire douanestatus), onder ambtelijk toezicht wor-
den vernietigd, of worden afgestaan aan de schatkist. Desgewenst kunnen binnen de 
voor toepassing van de desbetreffende douanebestemming vastgestelde voorwaarden 
en beperkingen, steeds een andere douanebestemming krijgen. Zo kunnen goederen 
die in eerste aanleg voor wederuitvoer waren aangegeven, alsnog onder een douane-
regeling worden geplaatst.  

Goederen kunnen buiten een plaats voor tijdelijke opslag worden gebracht of een 
van kracht zijnde communautaire douaneregeling kan worden beëindigd, waarna de 
goederen onder dekking van douanedocumenten worden overgebracht naar een los-
plaats elders1208. Aldaar kan dan aangifte tot plaatsing onder een douaneregeling, bij-
voorbeeld de douaneregeling vrij verkeer, worden gedaan. Het is niet steeds zo, dat 
goederen die op een losplaats zijn aangebracht onmiddellijk een bestemming krijgen 
om onder een douaneregeling te worden geplaatst. Deze goederen kunnen ook, onder 
dekking van douanedocumenten, weer naar een andere losplaats worden overge-
bracht. Op die andere losplaats kunnen de goederen dan een bestemming krijgen. 
Voor deze bestemmingen moet aangifte worden gedaan1209. 

4.7.27.10 Douaneregelingen waarmee goederen kunnen worden vervoerd of opgeslagen 

De douaneregelingen ‘douanevervoer’ en ‘opslag in douane-entrepot’ maken het mo-
gelijk goederen te vervoeren of op te slaan, zonder dat daarbij verregaande bewerkin-
gen of behandelingen aan de goederen mogen worden uitgevoerd. Door middel van 
deze douaneregelingen kunnen goederen naar een plaats in het binnenland worden 
vervoerd of kan de heffing van invoerrechten worden uitgesteld totdat de bestemming 
van de goederen definitief vast komt te staan. Gaan de goederen uiteindelijk naar een 
afnemer buiten de Gemeenschap, dan behoort op de goederen geen Europese douane-
rechten te drukken.  

De douaneregeling douanevervoer kent een tweetal varianten. De douaneregeling 
‘extern communautair douanevervoer’, ook T1-vervoer genoemd, maakt het mogelijk 
niet-communautaire goederen onder schorsing van douanerechten te vervoeren tus-
sen twee plaatsen in het douanegebied van de Gemeenschap1210. De douaneregeling 
‘intern communautair douanevervoer’, ook T2-vervoer genoemd, maakt het mogelijk 
om communautaire goederen te vervoeren tussen twee plaatsen in de Gemeenschap 
via het grondgebied van een derde land, zonder dat deze goederen hun communautai-

 
1208.  Artikel 46 en artikel 47 CDW. 
1209.  Artikel 59 CDW. 
1210.  Artikel 91 CDW. 
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re status verliezen1211. Bij vertrek wordt een opgaaf gedaan van de goederen die wor-
den vervoerd. Bij aankomst worden de goederen opgenomen en de uitkomsten hier-
van vergeleken met de bij vertrek ingediende opgaaf. Stemmen deze beide overeen, 
dan is de regeling gezuiverd. Is sprake van een verschil, dan moet dat worden ver-
klaard. Het douanetoezicht kan worden uitgeoefend hetzij door middel van documen-
ten, hetzij elektronisch. Worden documenten gebruikt, dan wordt het uit vier exem-
plaren bestaand Enig Document (ED) opgemaakt1212. Bij de elektronische variant, het 
New Computerised Transit System (NCTS), zijn de exemplaren van het ED vervangen 
door EDI-berichten (Electronic Data Interchange), waardoor een snelle afwikkeling 
van het douanevervoer kan worden bewerkstelligd.  

Het douanerecht kent verschillende opslagmodaliteiten. Naast de tijdelijke opslag 
en het vrije entrepot kent het CDW ook het douane-entrepot1213. Een douane-entrepot 
is een door middel van een vergunning aangewezen ruimte waarin niet-
communautaire goederen onder schorsing van heffing van douanerechten kunnen 
worden opgeslagen. Er zijn publieke entrepots, waarin een ieder goederen opslaan 
onder verantwoordelijkheid van de beheerder/vergunninghouder (type A), de eige-
naar/beheerder van de goederen (type B), of de douaneautoriteit (type F), en er zijn 
particuliere entrepots (types C, D en E), waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de 
vergunninghouder die tevens de enige persoon is die goederen mag opslaan. Het is 
niet vereist dat de vergunninghouder eigenaar is van de goederen1214. Het douane-
entrepot maakt het mogelijk goederen voor langere tijd op te slaan. Op het type E na, 
zijn alle typen entrepots plaatsgebonden. Het douanetoezicht dat wordt uitgeoefend 
op de entrepots varieert van vrijwel geheel fysiek (type B) tot vrijwel geheel admini-
stratief (type E). Om hun goede staat te bewaren en hun handelskwaliteit te verbete-
ren, mogen goederen tijdens de opslag een beperkt aantal behandelingen en bewer-
kingen ondergaan, de ‘gebruikelijke behandelingen’1215. Voor zover de voorwaarden en 
beperkingen van deze douaneregeling dit toelaten, zullen andere en verdergaande 
behandelingen moeten worden uitgevoerd met toepassing van de douaneregeling 
actieve veredeling of behandeling onder douanetoezicht. 

 
1211.  Artikel 163 CDW. 
1212.  Bij vertrek van de goederen blijft één van de vier exemplaren achter bij het kantoor van vertrek. 

Een ander deel is voor de aangever en de overige twee exemplaren, vergezellen de goederen. Een 
van deze beide exemplaren wordt door kantoor van bestemming voorzien van aftekening en de 
bevindingen van de ambtelijke opneming terug naar het kantoor van vertrek (het zogenoemde 
vijfde- of terugzendingsexemplaar). Het kantoor van vertrek vergelijkt het ontvangen terugzen-
dingsexemplaar met het bij vertrek achtergehouden exemplaar. Komen de op beide exemplaren 
vermelde bevindingen met elkaar overeen, dan wordt de regeling douanevervoer als gezuiverd 
aangemerkt. 

1213.  Artikel 98 CDW. 
1214.  Artikel 99 CDW. 
1215.  Artikel 109 CDW. 
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4.7.27.11 Douaneregelingen waarmee goederen kunnen worden be- of verwerkt 

De douaneregelingen actieve veredeling, passieve veredeling en behandeling onder 
douanetoezicht maken deel uit van de zogenaamde economische douaneregelin-
gen1216. Voor toepassing van deze regelingen is een vergunning vereist. Afgifte hiervan 
is onder meer afhankelijk van het antwoord op de vraag of aan de economische voor-
waarden wordt voldaan. De ratio van deze economische voorwaarden is te voorkomen 
dat in de Gemeenschap gevestigde producenten schade lijden doordat veredelaars 
met toepassing van de douaneregeling een voordeel zouden kunnen hebben doordat 
soortgelijke te veredelen invoergoederen nog niet in de heffing van douanerechten 
betrokken zijn geweest. Wordt aan de economische voorwaarden niet voldaan, dan 
kunnen deze economische douaneregelingen geen toepassing vinden. De veredelings-
handelingen kunnen dan slechts worden uitgevoerd wanneer de goederen in het vrije 
verkeer zijn gebracht of de goederen buiten het douanegebied zijn gebracht. 

De douaneregeling actieve veredeling maakt het mogelijk niet-communautaire 
goederen tijdelijk binnen de Gemeenschap te brengen om te worden bewerkt zonder 
dat ter zake van het binnenbrengen douanerechten behoeven te worden betaald. Deze 
regeling kent twee modaliteiten. Het eerste is het schorsingssysteem, waarbij de hef-
fing van invoerrechten wordt geschorst tot dat de goederen het grondgebied van de 
Gemeenschap weer hebben verlaten. Blijft wederuitvoer van de goederen of een deel 
daarvan achterwege, dan moeten de douanerechten alsnog worden betaald over de 
invoergoederen. Het tweede is het teruggaafsysteem, waarbij de invoergoederen in het 
vrije verkeer worden gebracht, de douanerechten worden betaald en, wanneer de 
veredelde goederen later een bestemming buiten het douanegebied volgen, worden 
terugbetaald wanneer het veredelde product wordt uitgevoerd1217. Ook kunnen in het 
vrije verkeer gebrachte goederen onder de regeling actieve veredeling een of meer 
veredelingshandelingen ondergaan, waarbij de voor deze goederen geldende rechten 
bij invoer worden terugbetaald of kwijtgescholden indien zij in de vorm van verede-
lingproducten uit het douanegebied van de Gemeenschap worden uitgevoerd1218. In de 
aangifte voor het vrije verkeer moet worden vermeld dat van het terugbetalingssys-
teem gebruik wordt gemaakt en moet naar de vergunning worden verwezen1219. De 
vergunninghouder kan om terugbetaling verzoeken indien hij naar het oordeel van de 
douaneautoriteit voldoende aantoont dat de met toepassing van het terugbetalings-
systeem in het vrije verkeer gebrachte invoergoederen in de vorm van veredelings-
producten zijn uitgevoerd en voor het overige aan alle voorwaarden voor de toepas-
sing van de regeling is voldaan1220. 

De douaneregeling passieve veredeling is het tegenovergestelde van actieve 
veredeling. Deze regeling maakt het mogelijk communautaire goederen buiten de 
Gemeenschap te bewerken, waarna de bewerkte goederen met gehele of gedeeltelijke 

 
1216.  Artikel 84 CDW. 
1217.  Artikel 128 CDW. 
1218.  Artikel 114 lid 1 aanhef en onderdeel b CDW. 
1219.  Artikel 125 CDW. 
1220.  Artikel 128 CDW. 
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vrijstelling van invoerrechten kunnen worden wederingevoerd in het vrije verkeer. De 
vrijstelling komt er in de basis op neer dat slechts invoerrechten hoeven worden be-
taald over de waarde die is toegevoegd buiten de Gemeenschap. 

4.7.27.12 Douaneregeling waarmee goederen kunnen worden gebruikt 

Met toepassing van de douaneregeling tijdelijke invoer kunnen goederen, waarvan 
reeds vast staat dat zij weer zullen worden wederuitgevoerd, in de Gemeenschap 
worden gebruikt1221. De regeling geldt voor een beperkte periode van in ieder geval 
niet meer dan 24 maanden1222. De regeling heeft twee varianten: 
1. de volledige vrijstelling van rechten, van toepassing op zoal vervoermiddelen die 

worden gebruikt door niet-ingezetenen van de Gemeenschap, containers, ram-
penbestrijdingsmateriaal en reizigersbagage; en 

2. de gedeeltelijke vrijstelling van rechten, waarbij invoerrechten verschuldigd wor-
den naar een tarief van 3% van het bedrag van de rechten die over de goederen 
zouden zijn geheven indien deze op de datum waarop zij onder de regeling tijde-
lijke invoer werden geplaatst, in het vrije verkeer zouden zijn gebracht1223. 

De goederen mogen geen be- of verwerking of andersoortige wijziging ondergaan. 

4.7.27.13 Douaneregelingen waardoor de douanestatus van goederen wijzigt (de aangif-
te ten invoer) 

Al dan niet voorafgegaan door toepassing van andere douanebestemmingen, kunnen 
niet-communautaire goederen door plaatsing onder de douaneregelingen ‘in het vrije 
verkeer brengen’ in het vrije verkeer van de Gemeenschap worden gebracht. De doua-
neregeling in het in het vrije verkeer brengen omvat toepassing van handelspolitieke 
maatregelen en het vervullen van andere formaliteiten voor de invoer van goederen 
alsmede de toepassing van de wettelijk verschuldigde rechten. Na het vervullen van 
deze formaliteiten ten behoeve van de invoer, dat wil zeggen het verrichten van de 
aangifte ten invoer en de voldoening van de wettelijk verschuldigde rechten en belas-
tingen en de toepassing van handelspolitieke maatregelen verkrijgen de goederen 
hierdoor de douanestatus van communautaire goederen1224. Tenzij andere belastingen, 
zoals de accijnzen en de omzetbelasting, voorzien in een mogelijkheid van schorsing, 
zullen ook nationale belastingen door de aangifte verschuldigd worden en moeten 
worden voldaan. Het verkrijgen van de communautaire douanestatus brengt mee dat 
de goederen vervolgens niet langer aan douanetoezicht zijn onderworpen.  

De douaneautoriteit kan na de vrijgave van de goederen ambtshalve of op verzoek 
van de aangever tot herziening van de aangifte overgaan1225. Voor een dergelijke her-
ziening is volgens het HvJ EG in het OVERLAND FOOTWEAR-arrest (2002) in het bijzonder 

 
1221.  Artikel 137 CDW. 
1222.  Artikel 140 CDW. 
1223.  Artikel 143 CDW. 
1224.  Artikel 79 CDW. 
1225.  Artikel 78 CDW. 
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aanleiding, als achteraf blijkt dat de op de aangifte vermelde gegevens niet juist wa-
ren1226. Er bestaat geen beletsel voor het aanvaarden van de mogelijkheid dat een der-
gelijk verzoek, waarvoor in de communautaire bepalingen geen formele regels zijn 
gesteld, in voorkomende gevallen ook gedaan kan worden in een bezwaarschrift dat is 
gericht tegen een uitnodiging tot betaling als de onderhavige en dat de uitspraak op 
het bezwaar dan tevens een beslissing op dat verzoek moet inhouden. In een dergelijk 
geval rust op de belanghebbende de plicht om aan te tonen dat de op de aangifte ver-
melde gegevens onjuist waren1227. 

4.7.27.14 Rechtstreekse invoer tot verbruik 

Wordt de summiere aangifte gevolgd door een aangifte voor het vrije verkeer, dan is 
sprake van rechtstreekse invoer tot verbruik en moet de accijns terstond worden 
voldaan1228. Wordt een accijnsgoed buiten een communautaire regeling geplaatst of 
buiten een plaats voor tijdelijke opslag gebracht, dan is eveneens sprake van verschul-
digdheid en moet de accijns ook terstond worden voldaan1229. 

Rechtstreekse invoer tot verbruik van accijnsgoederen maakt slechts een zeer be-
perkt deel van de totale invoer uit. In het overgrote deel van de gevallen worden de 
goederen buiten douaneverband gebracht en direct opgenomen in een belastingentre-
pot. Daardoor komen deze vanaf het moment van opname van de goederen in het 
belastingentrepot te vallen onder het regime dat voor de binnenlandse heffing geldt. 
De accijnsheffing bij invoer wordt dus in het merendeel van de gevallen verlegd van 
de buitengrens naar het binnenland. 

Er zijn mogelijkheden om de accijnsheffing bij rechtstreekse invoer uit te stellen. 
Onder naleving van de in het DB opgenomen regels kunnen accijnsgoederen na het 
binnenbrengen in Nederland vanuit een derde land worden overgebracht naar een 
belastingentrepot, een plaats voor tijdelijke opslag, of weer buiten Nederland worden 
gebracht, dan wel worden geplaatst onder een communautaire douaneregeling. De 
accijnsheffing bij binnenkomst in Nederland kan dan vooralsnog achterwege blijven. 
Als accijnsgoederen op juiste wijze zijn overgebracht, zal de accijns daarvan pas ver-
schuldigd worden ter zake van de uitslag uit een belastingentrepot of ter zake van de 
invoer uit een plaats voor tijdelijke opslag of uit een communautaire douaneregeling.  

Wanneer voor goederen een communautaire douaneregeling wordt beëindigd zon-
der dat de wettelijke voorwaarden zijn nagekomen is sprake van invoer. De accijns 
wordt dan ook meteen verschuldigd1230. 

 
1226.  HvJ EG 5 december 2002, nr. C-379/00, Overland Footwear Ltd vs. Commissioners of Customs & 

Excise (terugbetaling van de over het totale bedrag betaalde rechten), Jur. 2002, blz. I-11133. 
1227.  HR 9 juli 2004, nr. 39.666, LJN AQ0093. 
1228.  Artikel 62 Wa. Artikel 201 CDW. 
1229.  Artikel 1 Wa. Artikel 204 CDW. 
1230.  Artikel 203 CDW. Artikel 1 Wa. 
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4.7.27.15 Kleine zendingen bij invoer 

De heffing van de accijns van andere goederen dan handelsgoederen die in aan parti-
culieren gerichte kleine zendingen worden ingevoerd, geschieden naar forfaitaire 
tarieven. Hetzelfde geldt voor de invoer van accijnsgoederen die deel uitmaken van de 
persoonlijke bagage van reizigers1231. Hiermee kan in deze gevallen de heffing van 
accijns worden vergemakkelijkt1232. De forfaitaire tarieven zijn opgenomen in de Dou-
aneregeling (DR)1233 en sluiten aan bij de voor het invoerrecht geldende regeling, ge-
grond op de GN-verordening. Voor dranken behorend tot de categorie overige alco-
holhoudende producten1234 bedraagt het tarief € 5,72 per liter. Het tarief voor rookta-
bak bedraagt 45% van de kleinhandelsprijs van soortgelijke producten. Het tarief voor 
sigaretten bedraagt 57% van de kleinhandelsprijs van soortgelijke producten. Deze 
forfaitaire tarieven zijn uiteraard niet van toepassing met betrekking tot handelsgoe-
deren1235. 

4.7.28 Uitvoer 

4.7.28.1 Geen belastbaar feit 

Niet als uitslag wordt aangemerkt het brengen van een accijnsgoed vanuit een belas-
tingentrepot naar een derde land. Onder derde land wordt verstaan: elke plaats buiten 
het douanegebied van de Gemeenschap. Hoewel geen belastbaar feit, behoort de uit-
voer van goederen uit de Gemeenschap te worden behandeld tezamen met de invoer 
van goederen in de Gemeenschap. 

Uitvoer is het overbrengen van communautaire accijnsgoederen van een lidstaat 
van de Gemeenschap naar een derde land. Voor accijnsgoederen die worden gebracht 
naar een derde land geldt het uitgangspunt dat op deze goederen geen accijns meer 
mag rusten. Daarom heeft uitvoer doorgaans plaats rechtstreeks vanuit het stelsel van 
onderling verbonden belastingentrepots, het stelsel van de schorsing van de accijns1236, 
maar ook kunnen accijnsgoederen vanuit de verbruikssfeer worden gebracht naar een 
derde land of daaraan voorafgaand naar een douane-entrepot of naar een plaats voor 
douaneopslag, met het doel dat die accijnsgoederen niet binnen de Gemeenschap 
zullen worden verbruikt en daarop dan ook geen accijns meer drukt1237. In deze laatste 
gevallen is voorzien in teruggaaf van accijns. Die teruggaaf bij uitvoer wordt verleend 
voor accijnsgoederen die zijn geplaatst onder een communautaire douaneregeling met 
als bestemming een derde land1238. 

 
1231.  Artikel 63 lid 1 Wa. 
1232.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 57. 
1233.  Artikel 152 en artikel 153 DR. 
1234.  Als bedoeld in artikel 12 Wa. 
1235.  Artikel 63 lid 2 Wa. 
1236.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 697, nr. 3, blz. 25. 
1237.  Artikel 71 lid 1 onderdeel b Wa. 
1238.  Artikel 71 lid 1 onderdeel c Wa. 
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4.7.28.2 Douaneregelingen waardoor de douanestatus van goederen wijzigt (aangifte 
ten uitvoer) 

Plaatsing van goederen onder de douaneregeling uitvoer, de aangifte ten uitvoer, 
waardoor eveneens de douanestatus van de goederen wijzigt, is het tegenovergestelde 
van de aangifte ten invoer. Deze douaneregeling maakt het mogelijk dat communau-
taire goederen het douanegebied van de Gemeenschap verlaten. Verlaten communau-
taire goederen metterdaad het douanegebied, dan verkrijgen deze goederen hierdoor 
de douanestatus van niet-communautaire goederen1239. De aangifte ten uitvoer moet 
worden gedaan bij het douanekantoor waaronder de exporteur is gevestigd of waar de 
goederen zijn verpakt of zijn geladen in of op het vervoermiddel waarmee de goede-
ren zullen worden uitgevoerd. Het toezicht hierop wordt geëffectueerd door middel 
van documenten. Van uitvoer moet worden onderscheiden de douanebestemming 
wederuitvoer; deze heeft immers alleen betrekking op het buiten het douanegebied 
doen geraken van niet-communautaire goederen. 

4.7.28.3 Aantonen van de uitvoer 

Er is alleen sprake van uitvoer van accijnsgoederen naar derde landen als het over-
brengen naar het derde land, behoudens in de gevallen waarin dat brengen geschiedt 
met toepassing van de communautaire douaneregeling extern douanevervoer, kan 
worden aangetoond met het AGD. Het overbrengen van de goederen naar de grens van 
de Gemeenschap vindt ook steeds plaats onder de zekerheidsstelling van de vergun-
ninghouder van het belastingentrepot. Worden communautaire accijnsgoederen na de 
aangifte ten uitvoer in een vrij entrepot opgeslagen dan blijft de zekerheidsstelling 
van het belastingentrepot gelden zolang de uitvoer niet metterdaad heeft plaatsge-
vonden.  

Het vervoer van accijnsgoederen die onder de communautaire douaneregeling uit-
voer zijn geplaatst naar het kantoor van uitgang moet plaatsvinden met gebruikma-
king van het AGD. De daadwerkelijke uitvoer in het kader van de accijnswetgeving 
moet dan ook worden aangetoond met een voor uitvoer afgetekend derde exemplaar 
van het AGD1240. Om te voorkomen dat het vervoer naar het kantoor van uitgang plaats 
moet vinden met gebruikmaking van twee documenten, is in de douanewetgeving 
geregeld dat het derde exemplaar van de aangifte ten uitvoer reeds volledig admini-
stratief wordt afgehandeld op het kantoor van uitvoer, de plaats waar de aangifte ten 
uitvoer wordt gedaan. Op deze wijze behoeft het vervoer slechts te geschieden onder 
geleide van één enkel document, namelijk het AGD dat in het kader van de accijns-
wetgeving is voorgeschreven. Dit geldt zowel voor het uitgaan uit de Gemeenschap via 
het grondgebied van een andere lidstaat als voor het rechtstreeks uitgaan uit Neder-
land. Op het douanekantoor van uitgang wordt het AGD voor het daadwerkelijk uit-
gaan uit de Gemeenschap afgetekend. Het kantoor van uitgang houdt toezicht op het 

 
1239.  Artikel 4 onderdeel 8 CDW. 
1240.  Artikel 3 lid 1 UB Accijns. 
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daadwerkelijke uitgaan1241 en zendt het ingediende exemplaar van het AGD overeen-
komstig de Accijnsrichtlijn terug naar de verzender van de goederen1242, dat wil zeggen 
dat het derde exemplaar na certificering ervan voor daadwerkelijk uitgaan, door het 
kantoor van uitgang aan de afzender wordt teruggezonden1243. Het douanekantoor van 
uitgang dient zich ervan te vergewissen dat bij dat kantoor aangebrachte goederen in 
overeenstemming zijn met de aangegeven goederen en dat het toeziet op het daad-
werkelijk uitgaan van de goederen1244. Dit toezicht op het daadwerkelijke uitgaan 
wordt in Nederland uitgeoefend aan de hand van de aangifte tot uitklaring van het 
schip of het luchtvaartuig en alle bij het kantoor van uitgang aangebrachte goederen, 
volgens een in de aangifte opgenomen specificatie1245. 

Als het vervoer echter ingevolge de douanewetgeving moet plaatsvinden met ge-
bruikmaking van de communautaire douaneregeling douanevervoer, bijvoorbeeld bij 
uitvoer naar een EVA-lidstaat, geschiedt de controle op de uitvoer in eerste instantie 
op basis van het voor uitvoer afgetekende derde exemplaar van de aangifte ten uit-
voer1246. Deze aangifte moet worden gedaan voorafgaand aan die voor de communau-
taire douaneregeling douanevervoer en wordt ingevolge de douanewetgeving voor 
uitvoer afgetekend op de plaats waar dit douanevervoer start. De controle op de ver-
zekering van de heffing van de accijns geschiedt vervolgens aan de hand van die rege-
ling douanevervoer. Het ED dat na aanvaarding door de douaneautoriteit dienst doet 
als document T2 wordt voorzien aanvullende gegevens, naast die welke reeds uit 
hoofde van de douanewetgeving moeten worden vermeld1247. 

Een uitslag kan niet zomaar worden geconstateerd op grond van de enkele omstan-
digheid dat de vergunninghouder niet beschikt over het AGD, voorzien van de afteke-
ning van het douanekantoor van uitgang. Gegeven bijvoorbeeld de mogelijkheid dat 
bij de verzending van het AGD door de douaneautoriteit een vergissing is gemaakt, 
sluit die omstandigheid immers niet uit dat de goederen bij het kantoor van uitgang 
zijn aangebracht en naar een derde land zijn gebracht. In een dergelijk geval kan de 
overbrenging naar een derde land volgens het HvJ EG in het CIPRIANI-arrest (2002) ook 
op andere wijze worden aangetoond1248. Indien zo’n omstandigheid zich voordoet kan 
de fiscale autoriteit eerst tot een uitslag concluderen nadat zij aan de hand van de 

 
1241.  Overeenkomstig artikel 183 CDW en artikel 793 UCDW. 
1242.  Artikel 19 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
1243.  Artikel 793 lid 6bis UCDW. Op alle exemplaren van het AGD wordt in rood de vermelding 'Export' 

geplaatst, voorzien van een stempelafdruk van het dienststempel. Op het exemplaar nr. 3 van de 
aangifte ten uitvoer wordt verwezen naar het AGD en omgekeerd. In geval van constatering van 
verschillen worden deze aangetekend op het AGD. 

1244.  Artikel 793 lid 3 UCDW. 
1245.  Artikel 32 DB. Artikel 71 DR. 
1246.  Artikel 3 lid 4 UB Accijns. 
1247. In vak 33 van het Enig Document moet de desbetreffende GN-code worden ingevuld. In vak 44 

van het Enig Document moet duidelijk worden aangegeven dat het vervoer van accijnsgoederen 
onder schorsing van accijns betreft. Een kopie van het eerste exemplaar van het Enig Document 
moet door de verzender bij zijn administratie worden bewaard. Artikel 2a lid 7 UB Accijns. 

1248.  HvJ EG 12 december 2002, nr. C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA vs. Ministero delle Finan-
ze, Jur. 2002, blz. I-11877, r.o. 51-54. 
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door belanghebbende verstrekte gegevens heeft vastgesteld dat de goederen niet bij 
het kantoor van uitgang zijn aangebracht (in het bijzonder door vergelijking van deze 
gegevens met de aangifte tot uitklaring of, wat betreft vervoer met bestemming een 
kantoor van uitgang in een andere lidstaat, met een daarmee te vergelijken document 
of registratie). Indien de melding bij het kantoor van uitgang niet is gedaan, moet het 
bewijs dat de goederen naar een derde land zijn gebracht zonder meer door de ver-
gunninghouder worden geleverd, waartoe dient te worden bewezen dat de goederen 
bij het kantoor van uitgang zijn aangebracht dan wel, bij gebreke daarvan, aan boord 
zijn gebracht en gebleven van een zeeschip of van een vliegtuig, dat de Gemeenschap 
heeft verlaten dan wel dat de goederen anderszins de Gemeenschap hebben verla-
ten1249. 

Voor de toepassing van de teruggaaf van accijns voor accijnsgoederen die zijn ge-
bracht naar een derde land of zijn geplaatst onder een communautaire douaneregeling 
met als bestemming een derde land, moet bij het verzoek om teruggaaf een exemplaar 
van de op grond van de wettelijke bepalingen1250 vereiste aangifte ten uitvoer worden 
overgelegd waaruit blijkt dat de daarin omschreven accijnsgoederen hun bestemming 
hebben bereikt1251. Het terugzendexemplaar van het AGD1252 moet voor het uitgaan 
naar een derde land door het douanekantoor van uitvoer worden afgetekend als be-
wijs dat de goederen daadwerkelijk zijn uitgegaan naar een derde land1253. Goedge-
keurd is dat in die gevallen als bewijs ook een douanedocument of een kopie daarvan 
wordt overgelegd dat ten genoegen van de douaneautoriteit voldoende gegevens ter 
identificatie van de betrokken goederen bevat en waaruit blijkt dat de goederen met-
terdaad zijn uitgevoerd naar een derde land. De kopie van het douanedocument moet 
voor eensluidend zijn gewaarmerkt door de instantie die het originele document heeft 
geviseerd, door een officiële instantie van het betrokken derde land of door een offi-
ciële instantie van één van de lidstaten1254. Een verzoek om teruggaaf van accijns1255 
dient binnen drie maanden nadat de accijnsgoederen hun bestemming hebben bereikt 
te worden ingediend bij de inspecteur in wiens ambtsgebied belanghebbende woont 
of is gevestigd1256. 

4.7.28.4 Uitvoer door reizigers 

De levering aan reizigers met een bestemming in een derde land vanuit een belastin-
gentrepot wordt beschouwd als uitvoer waardoor de heffing van accijns achterwege 
blijft1257. Als de uitvoer geschiedt vanuit een belastingentrepot gelegen op een luchtha-

 
1249.  Vgl. HR 27 januari 2006, nr. 39.810, LJN AV0398, r.o. 5.2. 
1250.  Artikel 2 lid 2 onderdeel a DW. 
1251.  Artikel 30 UB Accijns. 
1252.  Als bedoeld in artikel 3 lid 3 UB Accijns. 
1253.  Artikel 793 lid 6bis UCDW. 
1254.  Besluit van de staatssecretaris van 15 juli 2003, nr. CPP2003/1744M. 
1255.  Als bedoeld in artikel 71 lid 1 onderdelen c en f Wa. 
1256.  Artikel 35 UR Accijns. 
1257.  Tot 1 juli 1999 werd vrijstelling van accijns verleend voor accijnsgoederen die vanuit een AGP op 

een luchthaven of op een haventerrein (taxfree shops) werden verkocht aan reizigers met een be-
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ven of op een haventerrein (tax free shops) en het goederen betreft die worden mee-
gevoerd in de persoonlijke bagage van een reiziger met een bestemming in een derde 
land, behoeft de uitvoer niet te worden aangetoond met een administratief AGD. Gelet 
op de ligging van deze belastingentrepots en het feit dat de reiziger de locaties waar 
deze zijn gelegen slechts kan verlaten na controle door de douane, is de daadwerkelij-
ke uitvoer voldoende verzekerd1258. Bij wijze van uitzondering op het uitgangspunt dat 
plaatsen waar rechtstreekse verkopen aan verbruikers plaatsvinden niet in aanmer-
king komen als belastingentrepot1259, is een specifieke voorziening getroffen om recht-
streekse verkopen aan verbruikers mogelijk te maken voor zover het betreft verkopen 
vanuit een op een luchthaven of op een haventerrein gevestigde belastingentrepot aan 
reizigers met een bestemming in een derde land1260. 

4.7.29 Constatering van een tekort 

Geconstateerde tekorten zijn alleen dan belastbaar en de erkende entrepothouder is 
alleen dan daarvoor aansprakelijk, wanneer de geconstateerde verliezen van accijns-
goederen niet zijn te wijten aan toevallige omstandigheden of aan gevallen van over-
macht1261. Voor andere geconstateerde tekorten of verliezen van accijnsgoederen, is 
accijns verschuldigd1262 volgens de tarieven die in de desbetreffende lidstaat van 
kracht zijn op het ogenblik dat de verliezen of tekorten worden vastgesteld1263. 

4.7.29.1 Teloorgaan 

Dit alles geldt niet voor verschillen die ontstaan door het teloor gaan van accijnsgoe-
deren door bijzondere omstandigheden of vernietiging onder ambtelijk toezicht. Te-
loor gaan van accijnsgoederen is niet hetzelfde als het verlies daarvan. Van teloorgaan 
kan eerst worden gesproken indien er in objectieve zin geen mogelijkheid meer be-
staat om de betreffende goederen overeenkomstig de normale bestemming te gebrui-
ken: het door overmacht of ongeval onbruikbaar worden, beschadigd, verontreinigd, 
bedorven of kwijtraken van accijnsgoederen1264. Zo kan bijvoorbeeld een bierbinnen-

 
stemming gelegen in een andere lidstaat of in een derde land (artikel III van de Wet van 
24 december 1992 tot wijziging van de Wet op de accijns in verband met de afschaffing van de 
fiscale grenzen, Stb. 1992, 711). Met ingang van 1 juli 1999 eindigde de communautaire over-
gangsbepaling die een accijnsvrije levering aan reizigers in het verkeer binnen de Gemeenschap 
mogelijk maakte (artikel 28 Accijnsrichtlijn). 

1258.  Artikel 3 lid 1 onderdeel b UB Accijns. Besluit van 23 juni 1999 tot wijziging van het Uitvoerings-
besluit accijns (taxfree verkopen met ingang van 1 juli 1999), NvT, Stb. 1999, 259, blz. 3. 

1259.  Artikel 40 lid 2 Wa. 
1260.  Artikel 40 lid 3 Wa. Artikel 18 onderdeel e UR Accijns. 
1261.  Artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
1262.  Onverminderd artikel 20 Accijnsrichtlijn. 
1263.  Artikel 6 en 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 21 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
1264.  Artikel 14 lid 1 eerste volzin Accijnsrichtlijn. Vgl. conclusie A-G Overgaauw van 27 november 

2003 voor HR 26 november 2004, nr. 38.565, Heintz van Landewyck (verdwijning van tabaks-
accijnszegels vóór gebruik), LJN AO3043, r.o. 3.5.4. 
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schip tijdens de vaart bij averij oplopen, een vrachtauto tijdens het transport van 
gedistilleerde dranken kantelen waardoor de lading dranken geheel of gedeeltelijk 
verloren gaat of een oliepijpleiding na lekkage gaan barsten waardoor minerale oliën 
verloren gaan. Ook kan een hoeveelheid door de producent wegens bederf terugge-
nomen goederen onder ambtelijk toezicht worden vernietigd1265. Het begrip over-
macht, zoals gezegd, een communautair begrip1266, heeft volgens het HvJ EG in het 
arrest-SOCIÉTÉ PIPELINE MÉDITERRANÉE ET RHÔNE (2007) betrekking op abnormale en 
onvoorziene omstandigheden die zich buiten toedoen van de vergunninghouder heb-
ben voorgedaan en waarvan de gevolgen in weerwil van alle mogelijke voorzorgen 
niet hadden kunnen worden vermeden. De voorwaarde dat de omstandigheden zich 
buiten toedoen van de vergunninghouder hebben voorgedaan, heeft niet alleen be-
trekking op omstandigheden die zich buiten hem hebben voorgedaan in materiële of 
fysieke zin, maar ook op omstandigheden die objectief lijken te ontsnappen aan de 
controle van de erkende entrepothouder of buiten de verantwoordelijkheidssfeer van 
deze laatste zijn gesitueerd1267. 

Door middel van weging onder ambtelijk toezicht zijn verschillen geconstateerd 
tussen de hoeveelheid ethylalcohol in de tankauto op de plaats van vertrek (31.360 
kilogram) en de hoeveelheid op de plaats van aankomst van de goederen (31.080 
kilogram). De tank was na belading en weging onder douanetoezicht direct verzegeld 
met douaneloodjes, die ook bij aankomst van de goederen nog intact waren. Het dou-
anekantoor van bestemming heeft het vijfde exemplaar van het document T1 gezon-
den aan het douanekantoor van vertrek onder vermelding dat bij aankomst 280 kilo-
gram ethylalcohol minder is aangetroffen dan op het document is vermeld. Niet dui-
delijk is welk handelen of nalaten de oorzaak is van het verschil. Bij dit soort goederen 
is nationaal een speling van 0,5 percent toegestaan. 

Dergelijke geringe tekorten ontstaan door verdamping van het product. Bij vertrek 
en bij aankomst is dezelfde tankauto gewogen. Mocht er verschil in tarra zijn dan 
worden deze gecorrigeerd, maar dat was in deze zaak niet aan de orde. De aange-
brachte douaneverzegelingen hebben niet zozeer betekenis een onttrekking te voor-
komen, maar zijn met name van belang voor de vaststelling van de identiteit van de 
goederen. In dit zeer bijzondere geval, waarbij de oorzaak van het ontstane verschil 
tussen de twee ambtelijke wegingen niet kan worden vastgesteld, maar waarbij be-
langhebbende en de douane niettemin voorbeeldig met elkaar hebben samengewerkt 
en overigens geen enkele laakbare gedraging van belanghebbende is gesteld of geble-
ken, kan niet worden geconcludeerd dat tijdens het verblijf van de goederen onder de 
douaneregeling communautair douanevervoer een schuld in de zin van het CDW, de 
Wa en de Wet OB 1968 is ontstaan. Uit een en ander volgt dat de heffing en de boete 
niet in stand kunnen blijven1268. 

 
1265.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 62. 
1266.  Artikel 14 lid 1 eerste volzin Accijnsrichtlijn. 
1267.  HvJ EG 18 december 2007, nr. C-314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) vs. Admini-

stration des douanes et droits indirects Direction nationale du renseignement et des enquêtes doua-
nières (DNRED) (minerale oliën – verliezen – vrijstelling van rechten – overmacht), r.o. 40. 

1268.  Hof Amsterdam 14 februari 2003, nr. 00/90110, LJN AP1680. 
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Teruggaaf van accijns wordt uitsluitend verleend voor accijnsgoederen die zijn ver-
loren gegaan, mits het verloren gaan van de accijnsgoederen te wijten is aan over-
macht of ongeval, de belanghebbende daarvan onverwijld nadat is geconstateerd dat 
de goederen verloren zijn gegaan, melding maakt bij de inspecteur en indien de goe-
deren tot een bedrijfsvoorraad behoren. Daardoor is teruggaaf alleen mogelijk aan 
ondernemers. Van de goederen moet een voorraadadministratie zijn bijgehouden1269. 
Worden de goederen eerst uit het oog verloren na de aflevering bij de afnemer op de 
plaats van bestemming, dan behoren die goederen niet meer tot de bedrijfsvoorraad 
van de leverancier en heeft deze geen recht op teruggaaf1270. 

De soort, de hoeveelheid en de voor de berekening van de teruggaaf van belang 
zijnde samenstelling van de accijnsgoederen die zijn verloren gegaan, alsmede het 
tijdstip waarop en de oorzaak waardoor de accijnsgoederen verloren zijn gegaan, 
moeten worden aangetoond1271. In de eerste plaats kan dit aantonen gebeuren aan de 
hand van boeken en bescheiden. Daarnaast kan worden verlangd foto’s van de gebeur-
tenis, een politieel proces-verbaal of de restanten van de verpakkingen over te leg-
gen1272.  

4.7.29.2 Verliezen 

Verliezen van accijnsgoederen binnen het belastingentrepot of tijdens het vervoer van 
die goederen onder begeleiding van een AGD, leiden niet tot accijnsheffing, indien en 
voor zover die verliezen aangetoond kunnen worden als verliezen bij de vervaardi-
ging, tijdens het vervoer of tijdens de opslag van accijnsgoederen die niet in de ver-
bruikssfeer zijn gekomen. Gedacht kan worden aan calamiteiten in het belastingen-
trepot zoals brand of waterschade. Ontstaat verlies ten gevolge van een calamiteit, dan 
zal de vergunninghouder van het belastingentrepot steeds de inspecteur moeten 
waarschuwen. Lek- en bottelverliezen, verdamping, breuk en dergelijke worden ge-
acht in de normale verliespercentages te zijn begrepen1273. In die gevallen vervalt de 
mogelijkheid om de goederen nog te verbruiken en ligt de heffing van accijns, een ver-
bruiksbelasting, niet meer in de rede. Daarom zijn verliezen die zijn te wijten aan 

 
1269.  Artikel 71 lid 1 onderdeel a Wa. Artikel 28 lid 1 UB Accijns. 
1270.  Hof ’s-Hertogenbosch 24 september 2002, nr. 93/03004, LJN AE9614, r.o. 4.3. 
1271.  Artikel 28 lid 2 UB Accijns. 
1272. Artikel 34 UR Accijns. Het verzoek om teruggaaf wegens verloren gegane accijnsgoederen moet 

binnen één maand na de dag van het verloren gaan worden ingediend bij de inspecteur in wiens 
ambtsgebied de belanghebbende woont of is gevestigd. Het verzoek dient de volgende gegevens 
te bevatten (1) de soort en de hoeveelheid van de accijnsgoederen alsmede de waarde ervan of de 
andere voor de vaststelling van het bedrag van de teruggaaf van belang zijnde gegevens (2) het 
tijdstip, de plaats en de oorzaak van het verloren gaan, dan wel de vermelding van de ambtelijke 
verklaring van de vernietiging, (3) wanneer mededeling is gedaan van het verloren gaan, en (4) de 
soort en de hoeveelheid alsmede de waarde van de restanten van verloren gegane goederen en 
andere van belang zijnde gegevens. 

1273.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 68-69. 
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toevallige omstandigheden, aan overmacht of aan de aard van de goederen onder 
voorwaarden vrijgesteld1274. 

Dit laat onverlet dat verliezen die optreden bij de vervaardiging of de opslag van 
accijnsgoederen door de vergunninghouder van het belastingentrepot steeds moeten 
worden aangetoond. Dat wil niet zeggen dat het optreden van deze verliezen steeds 
exact door middel van een fysieke meting aantoonbaar moeten zijn. Het ligt in de rede 
dat de gangbare verliespercentages binnen het bedrijf van de vergunninghouder als 
basis dienen. 

Tijdens intracommunautair vervoer van onveraccijnsde accijnsgoederen is de ver-
gunninghouder van het belastingentrepot van vertrek aansprakelijk voor de gevolgen 
van onregelmatigheden en overtredingen tijdens het vervoer. Hij is gehouden daar-
voor zekerheid te stellen. Het betreft een risicoaansprakelijkheid die ook kan worden 
ingeroepen indien hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Indien en voor zover 
de vergunninghouder de verliezen niet kan aantonen, worden de vermiste goederen 
aangemerkt als te zijn uitgeslagen en wordt de accijns daarvan verschuldigd1275. Ver-
liezen tijdens het vervoer van accijnsgoederen die door de vergunninghouder van een 
belastingentrepot, een GB of van een NGB niet kunnen worden aangetoond, worden 
eveneens aangemerkt als te zijn uitgeslagen1276. Verliezen tijdens intracommunautair 
vervoer moeten worden geconstateerd volgens de regels van de lidstaat van bestem-
ming1277. Het staat de lidstaat van bestemming niet vrij het geven van dergelijke regels 
achterwege te laten of daarin een zodanig zware bewijslast te hanteren dat daardoor 
het nuttig effect aan de vrijstellingsregeling wordt ontnomen, hetgeen strijdig is met 
de gemeenschapstrouw1278. 

Bij een beroep op de vrijstelling wegens een tekort of verlies door toevallige om-
standigheden of overmacht1279 of ‘verliezen die inherent zijn aan de aard van de pro-
ducten’1280, ligt de bewijslast bij de belanghebbende, waarbij de inspecteur kan vol-
staan met het beoordelen van het verzoek van belanghebbende om vrijstelling wegens 
het tekort of verlies1281. Volgens het HvJ EG in zijn arrest-SOCIÉTÉ PIPELINE MÉDITERRANÉE 

ET RHÔNE (2007) kan een verlies van het deel van een uit een oliepijpleiding gelopen 
hoeveelheid minerale oliën dat is te wijten aan de vloeibare toestand van olieproduc-
ten en aan de eigenschappen van de bodem waarin zij zijn terecht gekomen, waardoor 
dit deel niet kon worden teruggewonnen, niet worden beschouwd als ‘verliezen die 
inherent zijn aan de aard van de producten’. De vrijstelling geldt slechts voor bepaal-
de, limitatief genoemde handelingen, te weten opslag en transport, en kan daarom 

 
1274.  Artikel 14 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
1275.  Artikel 14 Accijnsrichtlijn. Artikel 88 lid 1 Wa. 
1276.  Artikel 88 lid 2 Wa. Op basis van artikel 80 lid 1 onderdeel a Wa zijn bij artikel 34 UR Accijns 

regels gesteld met betrekking tot accijnsgoederen die zijn verloren gegaan door bijzondere om-
standigheden of worden vernietigd onder ambtelijk toezicht. Artikel 88 lid 3 Wa. 

1277.  Artikel 14 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
1278.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 9 november 1983, nr. 199/82, Administratie van de Staatsfinanciën 

vs. SpA San Giorgio, Jur. 1983, blz. 3595. 
1279.  Artikel 14 lid 1 eerste volzin Accijnsrichtlijn. 
1280.  Artikel 14 lid 1 tweede volzin Accijnsrichtlijn. 
1281.  Artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
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niet worden uitgebreid naar verliezen die aan een ongeval te wijten zijn. Evenmin 
kunnende begrippen toevallige omstandigheden en overmacht niet zo ruim worden 
uitgelegd dat zij situaties dekken die niet onder opslag en transport vallen1282. 

Eerst wanneer de belanghebbende er niet in is geslaagd aan te tonen dat een tekort 
of verlies niet te wijten is aan een toevallige omstandigheid, overmacht of aan de aard 
van de goederen en hij daardoor niet in de vrijstelling kan delen, wordt het tekort of 
verlies in de heffing betrokken volgens de tarieven die in de betrokken lidstaat van 
kracht zijn op het ogenblik waarop de tekorten of verliezen, die naar behoren moeten 
zijn vastgesteld door de bevoegde autoriteit, zich hebben voorgedaan of, in voorko-
mend geval, op het ogenblik van de vaststelling van de tekorten1283. 

Teruggaaf van accijns mag worden verleend met betrekking tot alcoholhoudende 
dranken die uit de markt zijn genomen als zij wegens hun staat of ouderdom onge-
schikt zijn voor menselijke consumptie1284. 

Voor verontreinigde of bij toeval vermengde energieproducten die ter verwerking 
in een belastingentrepot worden aangeboden, kunnen de lidstaten van verkrijging de 
reeds voldane accijnzen teruggeven1285. 

4.7.29.3 Vernietiging  

Teruggaaf van accijns voor accijnsgoederen die buiten een belastingentrepot1286 onder 
ambtelijk toezicht zijn vernietigd, wordt verleend op voorwaarde dat de goederen tot 
een bedrijfsvoorraad behoren1287. Van belang voor de toekenning van de teruggaaf zijn: 
de soort, de hoeveelheid en de samenstelling van de accijnsgoederen. Hiervan kan 
bijvoorbeeld sprake zijn als een producent of tussenhandelaar niet meer voor con-
sumptie geschikte producten terugneemt en vernietigt, of een detailhandelaar onver-
koopbare goederen zelf wil vernietigen. Van dit voornemen tot vernietiging moet 
melding worden gedaan bij de fiscale autoriteit. Deze stelt een ambtelijke verklaring 
op omtrent de vernietiging1288. Dit betekent dat eerst met de vernietiging kan worden 
aangevangen nadat de inspecteur daarvoor toestemming heeft verleend. Geen terug-
gaaf van accijns vindt dus plaats wanneer het accijnsgoed niet is vernietigd, maar is 
gebruikt als substituutbrandstof voor verwarming bij het reinigen van producten1289. 

 
1282.  HvJ EG 18 december 2007, nr. C-314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) vs. 

Administration des douanes et droits indirects Direction nationale du renseignement et des en-
quêtes douanières (DNRED) (minerale oliën – verliezen – vrijstelling van rechten – overmacht), 
r.o. 42-44. 

1283.  Artikel 6 lid 1 en artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
1284. Artikel 25 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1285.  Artikel 23 Richtlijn energiebelastingen. 
1286.  De vernietiging van accijnsgoederen binnen de AGP is geregeld in artikel 88 Wa. 
1287.  Artikel 29 jo. artikel 28 UB Accijns. Artikel 71 lid 1 onderdeel b Wa. 
1288.  Artikel 34 lid 2 onderdeel b UR Accijns. 
1289.  Hof ’s-Gravenhage 28 januari 2005, nr. 03/03542, LJN AS6702. Het verzoek om teruggaaf wegens 

onder ambtelijk toezicht vernietigde accijnsgoederen moet binnen één maand na de dag van de 
vernietiging worden ingediend bij de inspecteur in wiens ambtsgebied de belanghebbende woont 
of is gevestigd. Artikel 34 UR Accijns. Het verzoek dient de volgende gegevens te bevatten (1) de 
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4.7.29.4 Vermis en diefstal 

Accijnsgoederen die worden vermist, al dan niet ten gevolge van diefstal, worden 
eveneens geacht te zijn uitgeslagen. Vermissing of diefstal van accijnsgoederen wordt 
niet aangemerkt als verlies1290. Het in de Accijnsrichtlijn gebezigde begrip ‘onder de 
schorsingsregeling opgetreden en aan toevallige omstandigheden of aan gevallen van 
overmacht te wijten verliezen’1291 heeft géén, en het tevens in de Accijnsrichtlijn gebe-
zigde begrip ‘verliezen waarvoor de in lid 1 bedoelde vrijstellingen niet worden toe-
gekend’1292 heeft wél betrekking op een verlies van accijnsgoederen ten gevolge van 
diefstal1293. Bij diefstal vindt voor de heffing van accijns uitslag plaats die derhalve 
belast dient te worden met accijns1294. In geval van diefstal mag worden vermoed dat 
de goederen in het vrije verkeer zijn terechtgekomen, waaruit volgt dat het begrip 
verlies van goederen niet kan zien op diefstal, ongeacht de omstandigheden waaron-
der deze is gepleegd1295. Gestolen sigaretten zijn niet verloren gegaan, aangezien zij 
ook na de diefstal voor consumptief gebruik geschikt zijn gebleven en niet aanneme-
lijk is dat de sigaretten zijn gestolen met het oogmerk die vervolgens te vernietigen1296. 

Onder vermis moet worden verstaan: het (onverklaarde) verschil tussen de hoe-
veelheid accijnsgoederen die volgens de administratie in het belastingentrepot aan-
wezig zou moeten zijn en de hoeveelheid accijnsgoederen die daarin feitelijk wordt 
aangetroffen. Aldus is vermis de hoeveelheid accijnsgoederen die zonder afdoende 
verklaring ontbreekt in het belastingentrepot1297. Het vermis kan onder meer worden 
veroorzaakt door diefstal of heimelijke uitslag, niet-geregistreerd verbruik binnen het 
belastingentrepot. Vermis in belastingentrepot van minerale oliën die zonder nadere 
bewerking niet kunnen worden gebruikt voor het wegtransport of verwarmingsdoel-
einden vormt evenzeer uitslag. Mutatis mutandis geldt dit vanzelfsprekend ook voor 
andere accijnsgoederen. Overigens kunnen goederen die feitelijk niet zijn ingeslagen 
in een entrepot – ongeacht hetgeen de desbetreffende vergunning te dier zake ver-
meldt – ook niet worden geácht ingeslagen te zijn, wanneer de entrepotbeheerder, 
blijkens hetgeen hij heeft vermeld op de documenten, verklaart de goederen in zijn 

 
soort en de hoeveelheid van de accijnsgoederen alsmede de waarde ervan of de andere voor de 
vaststelling van het bedrag van de teruggaaf van belang zijnde gegevens (2) het tijdstip, de plaats 
en de oorzaak van het verloren gaan, dan wel de vermelding van de ambtelijke verklaring van de 
vernietiging, (3) wanneer mededeling is gedaan van het verloren gaan, en (4) de soort en de hoe-
veelheid alsmede de waarde van de restanten van verloren gegane goederen en andere van belang 
zijnde gegevens. 

1290.  Artikel 88 lid 1 slotzin Wa. 
1291.  Als bedoeld in artikel 14 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
1292.  Als bedoeld in artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
1293.  HR 5 september 2003, nr. 37.685, FED 2003/463, BNB 2003/319. 
1294.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 68-69. 
1295.  HvJ EG 5 oktober 1983, nrs. 186/82 en 187/82, Ministerie van Financiën, vertegenwoordigd door 

de minister ad interim, vs. Esercizio Magazzini Generali SpA, in liquidatie, en Mellina Agosta SRL, 
beide te Catania (inzake de uitlegging van het begrip ‘overmacht’ in het douanerecht), Jur. 1983, 
blz. 2951, r.o. 14. 

1296.  Hof Amsterdam 27 mei 2002, nr. 01/2460, LJN AE3888, r.o. 5.3. 
1297.  Zie bijvoorbeeld: Hof ’s-Hertogenbosch 12 juli 2000, nr. 98/04190, LJN AA6626. 
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entrepot in te slaan. Een vermis kan zich ten aanzien van niet-ingeslagen goederen 
derhalve niet voordoen1298. 

Accijnsgoederen die zijn gestolen zijn niet teloorgegaan, maar in de verbruikssfeer 
terecht gekomen. Deze zijn dus, zij het niet op de juiste wijze, uitgeslagen. Bij diefstal 
vindt voor de accijnsheffing een belaste uitslag plaats. Diefstal van accijnsgoederen 
wordt niet aangemerkt als een bijzondere of toevallige omstandigheid1299, tenzij de 
diefstal plaatsvindt op een wijze en onder omstandigheden die geen redelijk denkend 
mens had kunnen voorkomen. De diefstal uit een vriesveem van elf miljoen sigaretten 

die met enkele hangsloten waren beveiligd had kunnen worden voorkomen1300. De 
houder van een belastingentrepot is verantwoordelijk voor de goederen die in zijn be-
drijf zijn vervaardigd en opgeslagen, en is aansprakelijk voor de accijns van die goe-
deren. Het risico dat goederen heimelijk aan zijn toezicht worden onttrokken behoort, 
met inbegrip van de verschuldigde accijns, tot zijn normale ondernemersrisico. De 
aansprakelijkheid voor de accijns in geval van diefstal vormt van oudsher een onder-
deel van de verzekerde bedrijfsrisico’s1301. 

Voor de BTW vormt diefstal geen belastbaar feit. Diefstal van goederen is volgens 
het HvJ EG in het BRITISH AMERICAN TOBACCO EN NEWMAN SHIPPING-arrest (2005) geen 
levering van goederen onder bezwarende titel1302, en kan bijgevolg als zodanig niet aan 
BTW worden onderworpen. De omstandigheid dat het om accijnsgoederen gaat, is 
daartoe irrelevant1303. 

Uit een belastingentrepot zijn rooktabak en sigaretten gestolen. De vergunning-
houder wordt een naheffingsaanslag opgelegd1304. Deze wordt aansprakelijk geacht 
voor de verschuldigde accijns van die goederen1305. De naheffingsaanslag kan niet op 
basis van de regel dat ten gevolge van het niet naleven van bepalingen van de belas-
tingwet door een ander dan de belastingplichtige te weinig belasting is geheven, aan 
de dief worden opgelegd1306, omdat hetgeen de dief kan worden verweten niet is ‘het 

 
1298.  HR 29 november 2000, nr. 35.785, BNB 2001/39, r.o. 4.2. 
1299.  Als bedoeld in artikel 14 Accijnsrichtlijn of artikel 88 lid 3 Wa. 
1300.  Hof Arnhem 17 december 1997, nr. 96/1107, LJN AA4897, r.o. 6.3.2. 
1301.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 11, blz. 3. 
1302.  Als bedoeld in artikel 2 BTW-richtlijn. 
1303.  HvJ EG 14 juli 2005, nr. C-435/03, British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & 

Agency Company NV vs. België, Jur. 2005, blz. I-7077, r.o. 36-42. 
1304.  Artikel 51 lid 1 Wa. 
1305.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 69. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, 

blz. 43-44. Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 15. Bij wet van 24 december 1992, 
Stb. 1992, 711, is de Wa aangepast aan de Accijnsrichtlijn. Artikel 88 lid 1 slotzin Wa is daarbij on-
gewijzigd gelaten. De bepalingen en de totstandkomingsgeschiedenis van de aanpassingswet ge-
ven geen aanleiding om te veronderstellen dat de wetgever door de wijzigingen die daarbij op an-
dere punten in de wet zijn aangebracht, de hiervoor bedoelde functie van artikel 88 lid 1 slotzin 
heeft willen veranderen. Een wijziging van die functie kan ook niet worden afgeleid uit het bij die 
aanpassingswet in de Wa opnemen van artikel 2f, waarin als uitslag onder meer mede wordt aan-
gemerkt het voorhanden hebben van een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de bepalingen van 
de Wa in de heffing is betrokken, aangezien deze bepaling blijkens die wetsgeschiedenis de voort-
zetting is van een bepaling die oorspronkelijk in artikel 87 lid 1 Wa was opgenomen. 

1306.  Als bedoeld in artikel 20 lid 2 slotzin AWR. 



4.7   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

522 

niet naleven van bepalingen van de belastingwet’1307. Een merkwaardige formulering, 
die waarschijnlijk is gebaseerd op de even merkwaardige opvatting, dat nu de dief in 
deze zaak niet voorhanden is, de dief reeds om die reden geen naheffingsaanslag kan 
worden opgelegd1308, maar heel wel had kunnen luiden dat de dief als feitelijke-
beschikkingsmachthebber en illegaal voorhandenhebbende zou zijn aangewezen, bij 
wie daardoor mogelijke heffing zeker niet in de weg zou hebben gestaan naast de 
verschuldigdheid van de accijns door de vergunninghouder1309. 

4.7.29.5 Kwaliteitscontroles, onderzoek, productontwikkeling, smaaktesten 

Binnen een belastingentrepot kunnen onveraccijnsde goederen worden verbruikt ten 
behoeve van kwaliteitscontroles, onderzoek, productontwikkeling, smaaktesten en 
dergelijke. Zo’n verbruik behoort niet te leiden tot verschuldigdheid van accijns, om-
dat deze accijnsgoederen teloor gaan. Van de aldus gebruikte accijnsgoederen wordt 
derhalve geen accijns geheven. Er vindt geen uitslag plaats, noch feitelijk noch als 
eigen verbruik. Wanneer het verbruik van accijnsgoederen voor genoemde doeleinden 
blijkt uit de administratie van de vergunninghouder en de omvang van dit verbruik 
niet onaannemelijk is, vallen zij buiten de heffing1310. 

Voor het gebruik van accijnsgoederen ten behoeve van kwaliteitscontroles, onder-
zoek, productontwikkeling, smaaktesten en dergelijke buiten een belastingentrepot 
bestaat een vrijstellingsregeling1311, waarvoor een vergunning nodig is1312. Het verbruik 
van accijnsgoederen voor onderzoek, testen en dergelijke van andere goederen, zoals 
het verbruik van minerale oliën voor het testen van motoren, valt niet onder deze 
vrijstelling. 

4.7.29.6 Meer- en minderbevindingen 

Wanneer bij controle verschillen worden bevonden, kunnen dit meer- of minderbe-
vindingen zijn. Minderbevindingen kunnen worden onderscheiden in verliezen (ver-
oorzaakt door overmacht, ongeval, verdamping, aard van het productieproces, etc.), 
tekorten (verklaarbare minderbevindingen door bijvoorbeeld afwijkingen in meetap-
paratuur, vertellingen, aard van het productieproces, etc.) en vermissen (onver-

 
1307.  HR 5 september 2003, nr. 37.685, FED 2003/463, BNB 2003/319. Vgl. Hof Amsterdam 27 mei 2002, 

nr. 01/2460, LJN AE3888, en nr. 01/2461, LJN AE3890, dat van opvatting is, dat ‘mogelijk ook ac-
cijns kan worden geheven van degene die de sigaretten heeft ontvreemd en deze nadien voorhan-
den heeft (artikel 2f in verbinding met artikel 51a van de Wet)’ (r.o. 5.2), maar dat het feit dat te 
weinig belasting is geheven niet het gevolg van het niet-naleven van artikel 73 Wa door de dief 
(r.o. 5.4). 

1308.  Conclusie A-G Ilsink voor HR 5 september 2003, nr. 37.685, FED 2003/463, BNB 2003/319, 
r.o. 3.2.1. 

1309.  Conform artikel 2f jo. artikel 51a Wa. 
1310.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 6. 
1311.  Artikel 68 Wa. 
1312.  Artikel 23 UB Accijns. 



Belastbaar feit en verschuldigdheid 4.7 

523 

klaarbare tekorten). Meerbevindingen moeten, eventueel na saldering met correspon-
derende minderbevindingen, alsnog in de administratie worden opgenomen.  

Geconstateerde minderbevindingen van bepaalde goederen kunnen niet worden 
gecompenseerd met meerbevindingen van andere goederen in die zin, dat pas van 
uitslag sprake is, indien en voor zover de hoeveelheid van de vermiste goederen groter 
is dan de hoeveelheid van de meerbevonden goederen. Behoudens concrete aanwij-
zingen voor het tegendeel, ligt het voor de hand dat alle accijnsgoederen, voor zover 
aan hetzelfde accijnstarief onderworpen, in de vergelijking worden betrokken. Van 
een belanghebbende die onbetwist een deugdelijke administratie heeft gevoerd kan 
niet worden verlangd dat hij de oorzaken van de verschillen aangeeft, nu het bij ver-
mis altijd gaat om verschillen die uitsluitend volgen uit die administratie en niet ver-
klaarbaar zijn. Het aanvaarden van saldering heeft, bij het bestaan van een deugdelijke 
administratie, tot gevolg dat dubbele heffing van accijns in gevallen als deze wordt 
voorkomen. Uit een en ander volgt dat een redelijke toepassing van het heffingsregi-
me meebrengt dat saldering geoorloofd is1313. 

4.7.29.7 Aantonen en aannemelijk maken 

Met betrekking tot de begrippen verlies en vermis, staat ‘aantonen‘ gelijk met ‘aanne-
melijk maken’. De oorspronkelijke tekst in het wetsvoorstel1314 bevat het begrip ‘blij-
ken’, maar uiteindelijk is dat begrip gewijzigd in ‘aantonen‘1315. Tijdens de parlemen-
taire behandeling is bij herhaling gesproken van ‘aannemelijk maken’1316. Een belang-
hebbende kan dus volstaan met het aannemelijk maken dat de geconstateerde aan-
voerverschillen, tekorten of administratieve verschillen hun oorzaak vinden in een 
toevallige omstandigheid, overmacht, de aard van het product of de wijze van ver-
voer1317, zoals administratieve vergissingen, zodat in feite geen tekort aanwezig blijkt 
te zijn, tekorten die worden veroorzaakt door eigenschappen die inherent zijn aan de 
betrokken producten, of omstandigheden die inherent zijn aan de wijze waarop die 
producten worden aangevoerd en ingeslagen. Het douanerecht kent van oudsher een 
tolerantie van 10% op hoeveelheden bulkgoederen, mits sprake is van dwaling of on-
willekeurig verzuim van de aangever1318. 

De aanvaardbaarheid van gegevens wordt veelal getoetst aan vergelijkende bran-
chegegevens en ervaringscijfers. Als de inspecteur het om hem bekende redenen, 
bijvoorbeeld op grond van die branchegegevens en ervaringscijfers, niet meer aanne-

 
1313.  HR 23 december 1998, nr. 34.000, FED 1999/68, BNB 1999/126. 
1314.  Zie voor de oorspronkelijke versie van artikel 88 Wa: Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nrs. 1-

2, blz. 19 (artikel 89). 
1315.  Voor het onderscheid tussen ‘blijken’ en ‘aannemelijk maken’ zij verwezen naar HR 26 mei 1999, 

nr. 34.230, BNB 1999/272. 
1316.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 68 (artikelsgewijs commentaar op artikel 89). 

Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 6. Par. 3.6 LA dat handelt over de omvang van de 
bewijslast vraagt meer van een belanghebbende dan waartoe hij op grond van artikel 88 Wa ge-
houden is. 

1317.  De in artikel 14 lid 1 Accijnsrichtlijn bedoelde omstandigheden. 
1318.  HR 21 augustus 1991, nr. 25.263, BNB 1992/1, r.o. 3.4. 
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melijk acht dat bij de vervaardiging of de opslag verliezen zijn opgetreden tot de 
hoogte als is opgegeven, kan hij overgaan tot naheffing. 

4.7.29.8 Meldingsplicht 

De gevolgen van verlies en vermissing treden ook in met betrekking tot verliezen en 
vermissing van accijnsgoederen die onder een communautaire douaneregeling zijn 
geplaatst dan wel zijn opgeslagen in een plaats voor tijdelijke opslag. De goederen 
worden aangemerkt als te zijn ingevoerd1319. De accijnsheffing vindt in die gevallen 
plaats met toepassing van de DW. 

De bevoegde autoriteiten dienen op het terugzendexemplaar van het AGD aanteke-
ning te maken van tekorten1320 en van verliezen die niet zijn vrijgesteld1321. Het gaat 
daarbij onder meer om andere verliezen dan die welke als gevolg van overmacht en 
ongeval zijn opgetreden en om andere verliezen dan die welke inherent zijn aan de 
aard van de goederen. De vergunninghouder van een belastingentrepot doet van het 
verloren gaan van de accijnsgoederen in zijn belastingentrepot ten gevolge van onge-
val of overmacht onverwijld mededeling aan de inspecteur onder opgaaf van het tijd-
stip en de oorzaak van het verloren gaan, ook tijdens het overbrengen van accijnsgoe-
deren waarvan de accijns nog niet is geheven. De vergunninghouder van een GB of van 
een NGB doet van het verloren gaan van accijnsgoederen tijdens het vervoer ten ge-
volge van ongeval of overmacht onverwijld mededeling aan de inspecteur onder op-
gaaf van het tijdstip en de oorzaak van het verloren gaan. Verliezen tijdens het vervoer 
die niet kunnen worden aangetoond, worden aangemerkt als te zijn uitgeslagen. Ac-
cijnsgoederen die worden vermist, worden eveneens aangemerkt als te zijn uitgesla-
gen1322. 

Van een voorgenomen vernietiging van in een belastingentrepot voorhanden zijnde 
accijnsgoederen die onbruikbaar of onverkoopbaar zijn geworden, wordt uiterlijk 
twee werkdagen voor de voorgenomen vernietiging door de vergunninghouder van 
het belastingentrepot mededeling gedaan aan de inspecteur, onder vermelding van 
het tijdstip waarop de vernietiging zal plaatsvinden1323. 

4.7.29.9 Accijns en omzetbelasting tabaksproducten 

Ten aanzien van tabaksproducten wordt naast de accijns eveneens omzetbelasting 
verschuldigd. Zowel bij de omzetbelasting bij invoer als bij de omzetbelasting met 
betrekking tot tabaksproducten spelen naast de bepalingen inzake de omzetbelasting 
de bepalingen inzake invoer respectievelijk accijns een rol. In dit soort zaken worden 
eerst laatstgenoemde bepalingen toegepast alvorens aan die inzake de heffing van 

 
1319.  Artikel 88 lid 4 Wa. 
1320.  Als bedoeld in artikel 14 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
1321.  Als bedoeld in artikel 14 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
1322.  Artikel 88 lid 2 Wa. 
1323.  Artikel 57 UR Accijns. 
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omzetbelasting wordt toegekomen1324. De belastbare feiten voor de omzetbelasting 
kunnen echter niet worden bepaald met toepassing van de voor de accijns geldende 
regels1325. De omzetbelasting op tabaksproducten wordt geheven als accijns.  

De voorschriften waaronder dit moet gebeuren vormen een van de gewone regels 
afwijkende regeling omtrent de wijze van heffing van die belasting, aanknopend bij 
het tijdstip en de maatstaf van de accijnsheffing, waardoor slechts éénmaal een be-
lastbare levering kan worden geconstateerd, zodra sprake is van uitslag van de ta-
baksproducten. De omzetbelasting wordt eenmalig geheven; zij wordt voorts –
 behoudens ingeval van ongeoorloofd voorhanden hebben – bij geen enkele volgende 
transactie in het handelsverkeer meer geheven en vindt in geen enkele handelsfase 
aftrek van het bedrag van de belasting plaats. Wel is de omzetbelasting in de meeste 
gevallen strikt evenredig aan de kleinhandelsprijs van de tabaksproducten. Hierop 
bestaan echter uitzonderingen, zoals de gevallen waarin de producten in de tussen-
handel of in de kleinhandel onverkocht blijven of verloren gaan, alsmede het geval 
waarin de kleinhandelaar in weerwil van het verbod tabaksproducten aan anderen 
dan wederverkopers te leveren voor een andere prijs dan de op het zegel afgedrukte 
prijs1326 toch tabaksproducten verkoopt voor een andere dan de vastgestelde kleinhan-
delsprijs1327. 

Het voorschrift dat de heffing van omzetbelasting ter zake van de levering van ta-
baksproducten geschiedt met overeenkomstige toepassing van de voor de accijns 
geldende regels, heeft niet tot gevolg dat het begrip levering een andere inhoud heeft 
gekregen in die zin, dat het in dit verband moet worden opgevat als uitslag, maar heeft 
slechts tot gevolg dat de belastingplichtige de ter zake van die levering te heffen belas-
ting verschuldigd wordt, zodra sprake is van uitslag. Dit sluit geen uitbreiding van het 
belastbaar feit van de omzetbelasting in1328. Voor de omzetbelasting echter gaat bij 
ontvreemding van tabaksproducten het recht op aftrek van voorbelasting niet verloren 
indien de goederen worden ontvreemd. Nederland herziet de heffing van de omzet-
belasting bij diefstal niet1329. 

 
1324.  Zie bijvoorbeeld: HR 7 maart 2003, nr. 34.332, V-N 2003/16.26, inzake Liberexim BV (HvJ EG 

11 juli 2002, nr. C-371/99, Liberexim BV vs. Staatssecretaris, Jur. 2002, blz. I-06227, V-N 
2003/2.28, BNB 2003/158, m.nt. Bijl). Nadat het HvJ EG de HR antwoord had gegeven op de vragen 
inzake de onttrekking aan het douaneverband bleek Liberexim op basis van de uitleg van douane-
regels niet hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschuld vanwege de onttrekking in Ne-
derland. 

1325. HR 29 maart 2000, nr. 34.699, BNB 2000/342c, FED 2000/306. Hof Amsterdam 28 juli 1998, nr. 
97/0791, V-N 1999/17.1.8. 

1326. Artikel 95 lid 2 Wa. 
1327.  Vgl. HR 26 november 2004, nr. 38.565, Heintz van Landewyck (verdwijning van tabaksaccijnsze-

gels vóór gebruik), LJN AO3043, r.o. 3.3.5 en 3.3.13. 
1328.  Artikel 28 Wet OB 1968. De regeling als vervat in artikel 28 Wet OB 1968 is in overeenstemming 

met artikel 395 BTW-richtlijn. HR 22 mei 1991, BNB 1992/91. HR 29 maart 2000, nr. 34.699, BNB 
2000/342c, FED 2000/306, r.o. 5.5. 

1329. De lidstaten kunnen herziening van de omzetbelasting eisen ingeval van diefstal. Nederland heeft 
van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Artikel 185 lid 2 BTW-richtlijn. 
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4.7.30 Aanbieding ten verkoop of gebruik als motor- of verwarmingsbrandstof 

Fictieve energieproducten – goederen die niet zijn gedefinieerd in de Richtlijn ener-
giebelastingen en waarvoor dientengevolge geen tarief is vastgesteld, maar wel een 
gelijke bestemming kunnen hebben en kunnen worden verbruikt als substituut voor 
energieproducten die wel in de Richtlijn energiebelastingen zijn gedefinieerd en 
waarvoor wél een tarief is vastgesteld – zijn belast op het moment waarop zij, onge-
acht samenstelling, wat gebruik en bestemming betreft overeenkomen met één van de 
wél in de richtlijn genoemde energieproducten en bestemd zijn voor verbruik, worden 
aangeboden voor verkoop of worden verbruikt als verwarmings- of motorbrandstof of 
als additief of vulstof in motorbrandstoffen, naar het tarief van gelijkwaardige motor- 
of verwarmingsbrandstof, naargelang van het gebruik dat ervan wordt gemaakt1330. 

4.7.31 Levering tot verbruik 

De uitslag vormt niet altijd het belastbaar feit. In geval van aflevering van aardgas, 
elektriciteit, accijnsgoederen in het kader van afstandsverkopen1331 en kolen, cokes en 
bruinkool aan de verbruiker is niet de uitslag tot verbruik, maar de levering tot verbruik 
het belastbaar feit1332. 

4.7.31.1 Verkopen op afstand 

Bij verkopen op afstand gaat het om de verkoop en levering van reeds veraccijnsde 
goederen onder de conditie franco huis aan personen en lichamen die niet beschikken 
over een vergunning voor een belastingentrepot, GB of NGB, ook wel geduid als post-
orderverkopen of televerkopen1333. Daarbij worden accijnsgoederen door de verkoper 
direct of indirect voor rekening van de verkoper verzonden of vervoerd aan kopers in 
andere lidstaten. De ratio van de bepaling, het invoeren van procedures voor de ver-
koop van goederen door buitenlandse verkopers aan in een andere lidstaat gevestigde 
particulieren, komt niet duidelijk tot uiting. De heffing van accijns vindt plaats in de 
lidstaat van de koper, doorgaans de lidstaat van bestemming. Hetzelfde geldt bij de 
BTW-heffing1334. 

Deze afstandstransacties leiden tot verschuldigdheid van accijns in de lidstaat van 
bestemming, doordat de levering wordt geacht aldaar plaats te vinden en wordt aan-
gemerkt als uitslag. Afstandsverkopen kenmerken zich door de leveringsconditie fran-
co huis of franco bedrijf, door onder meer de verkoop door postorderbedrijven of tele-
verkoop. De Wa omschrijft deze verkopen als de levering van accijnsgoederen die 
direct of indirect door de verkoper of in diens opdracht en voor diens rekening en 

 
1330.  Artikel 2 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1331.  Bij de toepassing van de regeling afstandsverkopen gaat het per definitie om accijnsgoederen die 

al uit een belastingentrepot zijn uitgeslagen en derhalve reeds zijn veraccijnsd. 
1332.  Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen. 
1333.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Artikel 39 en 50a Wa. 
1334. Artikel 1a lid 2 en artikel 5a lid 1 Wet OB 1968. 
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risico vanuit de lidstaat van herkomst naar Nederland worden verzonden of ver-
voerd1335. 

De regeling afstandsverkopen stelt geen eisen aan de plaats waar de verkoper van 
de accijnsgoederen is gevestigd, maar wel aan de plaats van waaruit de goederen zijn 
verzonden en aan de plaats van bestemming van het vervoer. Hier wordt aan voldaan 
bij het vervoer van veraccijnsde goederen dat aanvangt in een andere lidstaat en in 
Nederland wordt beëindigd, terwijl de vervoerskosten voor rekening van de verkoper 
komen. De Accijnsrichtlijn noch het daarmee bedoelde uitvoering geven aan het be-
stemmingslandbeginsel staan in de weg aan toepassing ervan op de in Nederland 
gevestigde ondernemer die accijnsgoederen doet afleveren welke direct of indirect 
voor zijn rekening vanuit een andere lidstaat naar een afnemer in Nederland worden 
verzonden of vervoerd. De accijns wordt verschuldigd door de verkoper of door zijn 
fiscaal vertegenwoordiger1336. 

De goederen worden direct of indirect door of voor rekening van de verkoper van-
uit een andere lidstaat verzonden of vervoerd. De lidstaat van bestemming is de lid-
staat van aankomst van de verzending of het vervoer1337. Hieronder valt niet alleen de 
situatie waarin de verkoper de waren zelf vervoert of verzendt, maar ook en in veel 
ruimere zin alle situaties waarin de verzending of het vervoer wordt verricht voor 
rekening van de verkoper. Bovendien hecht de gemeenschapswetgever meer waarde 
aan de werkelijke aard van de verrichtingen dan aan de formele vorm ervan.  

De leverancier in de lidstaat van herkomst van de goederen moet in het bezit zijn 
van een daartoe strekkende vergunning van de fiscale autoriteit1338 en in de lidstaat 
van bestemming van de goederen een fiscaal vertegenwoordiger hebben aangesteld, 
die aldaar in naam en voor rekening van de buitenlandse leverancier de accijns op 
aangifte moet voldoen1339. De bedrijfsadministratie van de verkoper moet zodanig zijn 
ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze alle voor de heffing van de accijns die in 
de andere lidstaten moet worden voldaan van belang zijnde gegevens zijn opgeno-
men1340, doch minimaal de regelmatige aantekeningen van de accijnsgoederen die 
door hem franco huis zijn geleverd1341 en waarvoor hij de accijns dient te voldoen1342. 

 
1335.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Artikel 2e lid 1 Wa. Vindt het vervoer van veraccijnsde accijnsgoederen 

vanuit de lidstaat van herkomst naar het afleveradres in Nederland plaats in opdracht van de af-
nemer en voor diens rekening en risico, dan is sprake van voorhandenhebben van veraccijnsde ac-
cijnsgoederen (artikel 2d Wa). 

1336.  Artikel 51a onderdeel e Wa. HR 13 juni 2003, nr. 37.223, FED 2003/346, BNB 2003/317c, r.o. 3.3.2. 
1337. Artikel 10 lid 2 respectievelijk lid 1 Accijnsrichtlijn. 
1338.  Artikel 11 Accijnsrichtlijn. Artikel 86b lid 1 Wa. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 14 

en 15, alsmede blz. 28 en 29. 
1339.  Artikel 10 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 50f en artikel 51a, aanhef en onderdeel e jo. artikel 86b lid 

2 Wa. In het verzoek worden gegevens verstrekt met betrekking tot de soort of de soorten accijns-
goederen waarvoor de vergunning is bestemd, de hoeveelheid accijnsgoederen, onderscheiden 
naar soort, die naar verwachting per jaar zal worden verzonden, de persoon op wiens naam de 
vergunning dient te worden gesteld, en de administratie met betrekking tot de door de verkoper 
naar andere lidstaten verzonden accijnsgoederen. Artikel 86b lid 4 onderdeel d Wa. 

1340.  Artikel 86b lid 3 onderdeel a Wa. Artikel 9e lid 1 UB Accijns. 
1341.  Als bedoeld in artikel 86b Wa. 
1342.  Artikel 9e lid 2 UB Accijns. 
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De buitenlandse verkoper moet zekerheid stellen voor de accijns die hij in de lidstaat 
of lidstaten van bestemming verschuldigd is of verschuldigd kan worden1343. Evenals 
de twee voorgaande regelingen bewerkstelligt de regeling afstandsverkopen derhalve, 
dat van reeds veraccijnsde goederen accijns wordt geheven in de lidstaat van be-
stemming, meer precies de lidstaat van aankomst van de verzending of het vervoer 
van de goederen1344. 

De accijns wordt door de verkoper verschuldigd op het tijdstip van de levering1345. 
De lidstaten kunnen bepalen dat de verkoper in de lidstaat van bestemming een fiscaal 
vertegenwoordiger aanwijst, die de accijns namens de verkoper in de lidstaat van 
herkomst moet voldoen1346. De lidstaten moeten zich ervan vergewissen dat de verko-
per zich houdt aan de gestelde verplichtingen met betrekking tot het waarborgen van 
de betaling van de accijns en met betrekking tot zijn administratie1347. 

Op basis van een voorstel van de EC1348 komt bij afstandsverkopen de verplichting 
tot aanwijzing van een fiscaal vertegenwoordiger in de lidstaat van bestemming te 
vervallen. De voldoening van de verschuldigde accijns zal verlopen via het in de be-
treffende lidstaat gevestigde accijnskantoor waar de elders gevestigde verkoper zijn 
accijnsverplichtingen kan voldoen1349. Dubbele accijnsheffing wordt vermeden, door-
dat de accijns die is voldaan in de lidstaat waar de goederen tot verbruik zijn uitgesla-
gen, wordt teruggegeven1350. De lidstaten mogen specifieke voorschriften ten behoeve 
van afstandsverkopen vaststellen voor accijnsgoederen die onder een bijzondere nati-
onale distributieregeling vallen die verenigbaar is met het EG-verdrag1351. 

Bij afstandsverkopen van accijnsgoederen geldt als belastbaar feit de levering tot 
verbruik van de (veraccijnsde) goederen in de lidstaat van bestemming. Belast is de 
levering tot verbruik van een accijnsgoed dat direct of indirect door of voor rekening 
van de verkoper vanuit een andere lidstaat naar de koper wordt verzonden of ver-
voerd1352. Bij de toepassing van de regeling afstandsverkopen gaat het per definitie om 
accijnsgoederen die al uit een belastingentrepot zijn uitgeslagen en derhalve reeds 
zijn veraccijnsd.  

 
1343.  Artikel 86b lid 3 onderdeel b Wa. Artikel 9e lid 3 UB Accijns. Artikel 86b lid 5 Wa jo. artikel 43, 44, 

tweede en derde lid, 45, 46, 48, 49, 50 en 56 tot en met 60 Wa. Van de bevoegdheid bij ministerië-
le regeling nadere regels te stellen is geen gebruik gemaakt. Artikel 86b lid 6 Wa. Artikel 51a aan-
hef en onderdeel e Wa. Artikel 52 Wa. Artikel 53 Wa. 

1344.  Artikel 10 lid 1 slotzin Accijnsrichtlijn. 
1345. Artikel 10 lid 3 eerste volzin Accijnsrichtlijn. 
1346. Artikel 10 lid 3 tweede volzin Accijnsrichtlijn. Zo ook voor de BTW-heffing: artikel 204 BTW-

richtlijn.  
1347. Artikel 10 lid 3 derde volzin Accijnsrichtlijn. 
1348.  Evaluatieverslag artikelen 7 t/m 10 en wijzigingsvoorstel Accijnsrichtlijn EC 2004. Kamerstuk-

ken II 2003-2004, 22 112, nr. 335, blz. 20-23. 
1349.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
1350. Overweging 27 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 10 lid 4 en artikel 22 Accijnsrichtlijn. 
1351. Artikel 10 lid 5 Accijnsrichtlijn. 
1352.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Artikelen 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2e 

lid 1 Wa. 
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4.7.31.2 Aardgas en elektriciteit 

Voor aardgas en elektriciteit is niet het belastbaar feit de uitslag uit de elektriciteits-
centrale of het gasstation, maar de levering tot verbruik van aardgas of elektriciteit aan 
de verbruiker. Tot 1 januari 2008 waren hoogovengas, cokesovengas, kolengas, KV-gas 
(gas dat vrijkomt in een kolenvergasser), raffinaderijgas en chemisch restgas afzonder-
lijke tarieven van kracht. Deze gassen stonden bekend onder de verzamelnaam ‘overi-
ge gassen‘. Conform de Richtlijn energiebelastingen moeten gassen die dezelfde func-
tie hebben als aardgas op gelijke wijze in de heffing worden betrokken. De afzonder-
lijke tarieven zijn daarom alsnog geschrapt, waardoor voor de ‘overige gassen’ de 
tarieven van aardgas van kracht zijn worden. Deze gassen worden met name ingezet 
voor de productie van andere producten in de eigen inrichting of omdat zij dienen als 
inputbrandstof voor installaties die elektriciteit opwekken, waarvoor een vrijstelling 
geldt. Daarom zijn ze veelal onbelast1353. Voor de andere energieproducten (behalve 
kolen), halfzware olie, gasolie en LPG en energieproducten met eenzelfde toepassing 
als deze, zoals alternatieve brandstoffen (biodiesel, biobenzine en bio-ethanol), geldt 
wél de uitslag als belastbaar feit, omdat de EB van deze energieproducten met de 
heffingstechniek van de accijnzen van minerale oliën wordt geheven. De levering van 
aardgas en elektriciteit vindt plaats bij het passeren van het aardgas of elektriciteit van 
de aansluiting van de verbruiker. Als levering wordt ook aangemerkt het verbruik van 
aardgas en elektriciteit, indien deze op andere wijze zijn verkregen dan door levering 
via een aansluiting, zoals het eigen verbruik van de winner of producent en het ver-
bruik van rechtstreeks uit andere landen betrokken aardgas en elektriciteit. 

4.7.31.3 Kolen 

De BSB, per 1 januari 2008 omgedoopt in kolenbelasting (KB) en gestoken in een nieu-
we accijnsjas, wordt geheven ter zake van de uitslag of de invoer, ongeacht de bewer-
king die op de kolen is toegepast. De belastingplichtige is degene die de kolen uit-
slaat1354 of invoert1355. Met betrekking tot de wijze van heffing en de verschuldigdheid 
van de kolenaccijns bij invoer verwijst de Wbm naar het douanerecht. De kolenbelas-
ting wordt bij invoer derhalve geheven als ware de kolenbelasting een recht bij in-
voer1356. Kolen mogen onder schorsing van de kolenaccijns worden vervaardigd en 
voorhanden zijn op een belastingentrepot, in de Wbm inrichting genoemd, welke door 
de belastingautoriteit als zodanig voor kolen is aangewezen. Een plaats kan alleen als 
een inrichting in aanmerking komen als daartoe een vergunning is verstrekt1357. Het 
buiten het desbetreffende belastingentrepot brengen van kolen is een belastbaar 
feit1358. Daarmee vervult de inrichting volgens de staatssecretaris een wezenlijke func-

 
1353.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 887, nr. 3, blz. 2-3. 
1354.  Artikel 37 Wbm. 
1355.  Artikel 41 Wbm. 
1356.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 887, nr. 3, blz. 17. 
1357.  Artikel 38 Wbm. 
1358.  Artikel 37 Wbm. 
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tie in de systematiek van de heffing van de KB, die vergelijkbaar is met de functie van 
de AGP voor de heffing van de accijnzen die geregeld zijn in de Wa1359. Dit is een 
merkwaardig verschil binnen de nationale vormgeving van de communautaire accijn-
zen. 

4.7.32 Intrekking van de vergunning voor een belastingentrepot 

Voor de opening en het beheer van een belastingentrepot is een vergunning van de 
fiscale autoriteit van de betreffende lidstaat vereist1360. Wordt de vergunning weer 
ingetrokken, dan worden de accijnsgoederen waarvoor die belastingentrepot als zo-
danig is aangewezen en die daarbinnen voorhanden zijn op de dag met ingang waar-
van de vergunning wordt ingetrokken, aangemerkt als te zijn uitgeslagen en wordt het 
tijdvak waarover de accijns verschuldigd is aangemerkt als te zijn geëindigd op die 
dag1361. De inspecteur kan bepalen dat de termijn waarbinnen de accijns moet worden 
voldaan over het tijdvak waartoe de dag met ingang waarvan de vergunning is inge-
trokken behoort, en het tijdvak dat daaraan onmiddellijk voorafgaat, minder bedraagt 
dan één maand1362. 

4.7.33 Intracommunautaire reizen 

Tot en met 30 juni 1999 heeft een vrijstelling bestaan voor goederen die tijdens of 
voor een intracommunautaire reis worden verkocht en die niet voor onmiddellijk 
verbruik bestemd waren1363. De EC heeft aanwijzingen met praktische voorbeelden 
gegeven over de wijze waarop vanaf 1 juli 1999 de Accijnsrichtlijn moet worden toe-
gepast door leveranciers van accijnsgoederen aan boord van veerboten en vliegtuigen 
en op luchthavens en passagiersterminals1364. 

Onder intracommunautaire reis wordt verstaan: de verplaatsing tussen twee havens 
of luchthavens zonder tussenstop in een derde land of gebied buiten het fiscale grond-
gebied van de Gemeenschap1365. Deze definitie geldt ook in gevallen waarin over inter-
nationale wateren of door een internationaal luchtruim moet worden gereisd.  

 
1359.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 887, nr. 3, blz. 16. 
1360.  Artikel 12 Accijnsrichtlijn. Artikel 3 en artikel 21 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 54 lid 1 

Wa. 
1361.  Artikel 54 lid 1 Wa. 
1362.  Artikel 54 lid 1 Wa, in afwijking van artikel 19 lid 1 AWR. 
1363.  Artikel 28 Accijnsrichtlijn. Zie ook: HvJ EG 11 november 1997, nr. C-408/95, Eurotunnel SA e.a. 

vs. SeaFrance, voorheen Société nouvelle d'armement transmanche SA (SNAT), Jur. 1997, 
blz. I-6315. 

1364.  Notitie van de EC betreffende de regels inzake BTW en accijnzen die met ingang van 1 juli 1999 
dienen te worden toegepast op goederen die aan boord van veerboten en vliegtuigen of in lucht-
havens worden verkocht van reizigers binnen de Europese Unie, nr. 1999/C 99/08, PB nr. C 99, 
blz. 20 van 10 april 1999. 

1365.  Artikel 28 Accijnsrichtlijn jo. artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3925/91 van de Raad van 
19 december 1991, PB nr. L 374, blz. 4 van 31 december 1991. 
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Een tussenlanding van een veerboot of vliegtuig in een derde land of op het grond-
gebied buiten het fiscale grondgebied van de Gemeenschap om passagiers te laten 
in- of uitstappen, wordt geacht een verplaatsing te zijn naar en uit een derde land. 
Goederen die aan boord van de veerboot of het vliegtuig worden gekocht en die niet 
voor onmiddellijk verbruik bestemd zijn, worden als uit derde landen afkomstige 
goederen beschouwd, tenzij van de goederen al accijns is geheven. 

Bij invoer van accijnsgoederen kan de passagier aanspraak maken op toepassing 
van de reizigersvrijstelling1366. Deze vrijstelling geldt niet wanneer het verblijf in het 
derde land louter van symbolische aard is en de passagiers niet metterdaad in de gele-
genheid stelt in het derde land aankopen te doen. Wanneer passagiers vanuit een 
derde land het grondgebied van de Gemeenschap binnenkomen of opnieuw binnen-
komen, moet een gepaste controle worden uitgevoerd voornamelijk met betrekking 
tot de fiscale status van de goederen die door de passagier worden meegebracht.  

Ingeval aan boord van de betreffende veerboten of vliegtuigen geen belastingentre-
pots kunnen worden geplaatst, kunnen accijnsgoederen die aan boord worden geno-
men uitsluitend worden geacht aan de schorsingsregeling te zijn onttrokken. Veer-
bootrederijen en luchtvaartmaatschappijen kunnen accijnsgoederen niet in onbelaste 
staat vervoeren, omdat zij vanaf 1 juli 1999 niet meer voor vrijstelling in aanmerking 
komen. Van accijnsgoederen wordt dan accijns geheven naar het tarief van de lidstaat 
waar zij aan boord worden genomen, op voorwaarde dat deze lidstaat door de veer-
bootdienst of de luchtvaartmaatschappij wordt bediend. De goederen kunnen worden 
verkocht tegen het accijnstarief van de lidstaat waar zij zijn ingeladen tot op het tijd-
stip waarop het vervoermiddel het nationale grondgebied van de lidstaat van be-
stemming bereikt, ongeacht of de reis door het belastinggebied van een andere lid-
staat voert, mits er geen tussenlanding of andere onderbreking is waarbij de passa-
giers de mogelijkheid hebben van boord te gaan. Alleen uit het feit dat de nationale 
wateren of het nationale luchtruim van een andere lidstaat wordt doorkruist kan niet 
worden geconcludeerd dat de accijnzen van die lidstaat verschuldigd worden.  

Van goederen die op het grondgebied van de lidstaat van bestemming worden ver-
kocht moet opnieuw accijns worden geheven1367. Als de rederij of luchtvaartmaat-
schappij accijnsheffing in die lidstaat wil vermijden, kunnen zij verklaren dat zij niet 
voornemens zijn de goederen op het grondgebied van die lidstaat te verkopen. In dat 
geval kunnen de goederen aan boord blijven zonder opnieuw te worden belast. Niet-
temin zijn in dit soort gevallen de toezichtsbepalingen met betrekking tot documen-
ten en de vereisten inzake voorafgaande notificatie van toepassing, hoewel de betref-
fende lidstaten bilaterale overeenkomsten kunnen sluiten om een vereenvoudigde 
procedure mogelijk te maken1368. Rederijen en luchtvaartmaatschappijen kunnen zelf 
beslissen of de goederen die in de ene lidstaat aan boord zijn genomen als reeds belas-
te goederen op het grondgebied van een andere lidstaat te blijven verkopen. In dat 
geval worden zij de accijnzen van de opeenvolgende lidstaten van verkoop verschul-

 
1366.  Artikelen 1 en 4 van Richtlijn 69/169/EEG van 28 mei 1969, PB nr. L 133, blz. 6, van 4 juni 1969. 
1367.  Artikel 7 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
1368.  Artikel 7 lid 7 tot en met lid 9 Accijnsrichtlijn. 
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digd1369 en hebben zij aanspraak op teruggaaf van de reeds voldane accijnzen in de 
lidstaat waar de goederen aan boord zijn genomen1370. 

Voor multilaterale reizen met tussenlandingen in een of meer lidstaten, geldt als 
basisregel dat ieder reisonderdeel als een aparte reis wordt beschouwd. Indien de 
kapitein van een veerboot in lidstaat A goederen aan boord neemt en deze aan boord 
verkoopt, terwijl het schip door internationale wateren tussen de lidstaten B en C 
vaart, ontbreekt een rechtsgrond voor de heffing van accijnzen op deze verkopen naar 
het in lidstaat A geldende tarief. Omdat de goederen niet bestemd zijn om mee terug 
te worden genomen naar de lidstaat van vertrek, worden hiervan in lidstaat B en ver-
volgens in lidstaat C accijnzen geheven1371. 

Het accijnsregime voor goederen die aan boord van veerboten en vliegtuigen voor 
onmiddellijk verbruik aan passagiers worden verkocht, is vanaf 1 juli 1999 ongewij-
zigd gebleven. De lidstaten kunnen zelf bepalen of zij leveringen van goederen ver-
kocht aan boord van veerboten en vliegtuigen voor onmiddellijk verbruik vrijstel-
len1372. Als zij dat doen, behouden de veerbootrederijen en luchtvaartmaatschappijen 
ook de mogelijkheid om alcoholhoudende dranken en tabaksproducten belastingvrij 
te vervoeren1373. De vrijstelling geldt niet wanneer de producten aan passagiers wor-
den verkocht om te worden meegenomen, zelfs als deze goederen aan boord van de 
veerboot of het vliegtuig mogen of kunnen worden verbruikt.  

Goederen verkocht in winkels op luchthavens en in terminals van de Kanaaltunnel 
zijn belast naar de accijnstarieven die gelden in de lidstaat waar die winkels zich be-
vinden. 

Een veerbootrederij die een veerdienst tussen het VK en Frankrijk onderhoudt, zal 
aan accijns onderworpen goederen zoals alcoholhoudende dranken en tabaksproduc-
ten kunnen verkopen, waarbij op het traject tussen Frankrijk en het VK de Franse 
accijnstarieven gelden totdat het belastinggebied van het VK is bereikt. Vanaf dat 
ogenblik kan de rederij hetzij de verkoop van accijnsgoederen onderbreken om te 
voorkomen dat een ander belastingstelsel in werking treedt, hetzij de verkoop van 
deze goederen voortzetten naar de in het VK geldende accijnzen. Besluit de rederij de 
verkoop voort te zetten, dan betekent dit niet automatisch dat een dubbele prijsaan-
duiding is vereist. De veerbootexploitant kan één enkele prijs berekenen naargelang 
van de verwachte winstmarge of in de beide gedeelten van ieder traject verschillende 
prijzen hanteren. Op de terugreis van het VK naar Frankrijk kan de exploitant een 
begin maken met de verkoop van de goederen met Franse accijnstarieven, zodra de 
veerboot het belastinggebied van het VK heeft verlaten.  

 
1369.  Artikel 7 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
1370.  Artikel 22 lid 3 Accijnsrichtlijn. 
1371.  Overeenkomstig artikel 7 lid 1 en lid 2 Accijnsrichtlijn. 
1372.  Artikel 23 lid 5 Accijnsrichtlijn. 
1373.  Terra-Kajus (2005), blz. 330, maken melding van een vraag gesteld aan Eurocommissaris MARIO 

MONTI over de wenselijkheid van deze vrijstelling in het licht van de toename van ordeverstorin-
gen aan boord van veerboten en vliegtuigen. Commissaris MARIO MONTI heeft op die vraag geant-
woord, dat de vrijstelling van alcoholhoudende dranken niet berust op een beslissing van de EC, 
maar een nationale bevoegdheid van de lidstaten is, zolang de Raad nog geen communautaire be-
palingen over de bevoorrading van schepen en luchtvaartuigen heeft aangenomen. 
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In het geval van een veerboot die tussen Duitsland, Denemarken en Zweden vaart 
en in elk van deze lidstaten een haven aandoet, moet ieder onderdeel van de reis als 
afzonderlijk deel worden beschouwd. Vanaf het vertrek uit Duitsland kunnen de goe-
deren tegen de Duitse tarieven worden verkocht totdat het schip het belastinggebied 
van Denemarken binnenvaart. Goederen die binnen het Deense belastinggebied wor-
den verkocht zijn naar de Deense accijnstarieven belast. Tijdens de reis tussen Dene-
marken en Zweden zal het niet mogelijk zijn om de Duitse tarieven toe te passen, zelfs 
niet wanneer door internationale wateren moet worden gevaren. Als de veerbootrede-
rij in de Zweedse wateren de verkoop voortzet, zijn de in Zweden geldende tarieven 
van toepassing.  

Een vliegtuig vliegt van Madrid naar Kopenhagen zonder tussenlandingen en door-
kruist daarbij het luchtruim van Frankrijk en Duitsland. In dit geval kunnen de aan 
accijns onderworpen goederen die in Spanje zijn geladen en aldaar zijn belast, aan 
boord worden verkocht zonder dat de accijns in Frankrijk of Duitsland behoeft te 
worden aangepast. Tijdens de vlucht zullen de Franse of Duitse accijnstarieven niet 
gelden, ook al wordt het luchtruim van deze lidstaten doorkruist. 

Een veerboot vaart van Stockholm naar Kaliningrad, de Russische enclave binnen 
de EU, waar het schip een tussenstop maakt, en vaart vervolgens door van Kaliningrad 
naar Helsinki. Bij aankomst in Helsinki zijn de bepalingen betreffende invoer uit derde 
landen en douanecontrole van toepassing. In het bijzonder zijn de kwantitatieve be-
perkingen van de reizigersvrijstelling van toepassing op alle aan boord gekochte goe-
deren.  

4.8 Tijdstip verschuldigdheid  

‘Eene belasting moet zoo weinig mogelijk op de voortbrenging drukken’1374 
 

MR. JEAN HENRI APPELIUS, 
Staatsraad en Directeur-Generaal der Indirecte Belastingen, 7 juni 1816 

4.8.1 Voorwaarden verschuldigdheid 

De voorwaarden voor verschuldigdheid en het toe te passen accijnstarief zijn die wel-
ke op het tijdstip van verschuldigd worden van kracht zijn in de lidstaat waar de uit-
slag tot verbruik of het constateren van tekorten plaatsvindt. Naast de reguliere over-
brenging van accijnsgoederen onder schorsing van de accijns tussen belastingentre-

 
1374.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 118 rk. Artikel 210 onderdeel d Staatsregeling 1798. 

Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 5, blz. 561-562. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 6, 
blz. 568 rk. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 6, blz. 569. Handelingen II 1818-1819, 14 mei 
1819, blz. 425-426. Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 lk. Handelingen II 1818-
1819, 14 mei 1819, blz. 425 rk. Kamerstukken II 1831-1832, XXI, nr. 5, blz. 795-796. Gogel Memo-
riën, blz. 176-177. 
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pots, bevat de Accijnsrichtlijn een aantal meer specifieke situaties die leiden tot ver-
schuldigdheid van accijns in de lidstaat van bestemming1375. Het betreft: 
1. de ontvangst door een GB of door een NGB van accijnsgoederen die afkomstig zijn 

uit een belastingentrepot in een andere lidstaat1376; 
2. het door een ondernemer of een publiekrechtelijk lichaam voor handelsdoelein-

den voorhanden hebben van in een andere lidstaat veraccijnsde goederen waarvan 
in Nederland geen accijns is geheven1377; 

3. het door natuurlijke personen voor andere doeleinden dan voor eigen persoonlijk 
verbruik voorhanden hebben van in een andere lidstaat veraccijnsde goederen 
waarvan in Nederland geen accijns is geheven1378; 

4. de verkrijging van in een andere lidstaat veraccijnsde energieproducten waarvan 
in Nederland geen accijns is geheven, indien deze op een atypische wijze worden 
vervoerd1379; 

5. de levering van accijnsgoederen die direct of indirect voor rekening van de verko-
per vanuit een andere lidstaat worden verzonden of vervoerd (verkopen op af-
stand)1380; en 

6. het vervaardigen van accijnsgoederen buiten een belastingentrepot en het voor-
handen hebben van accijnsgoederen die niet overeenkomstig de bepalingen van 
de wet in de heffing zijn betrokken1381. 

 
Het feit, dat de accijns verschuldigd wordt bij de uitslag tot verbruik sluit niet uit, dat 
de accijns vervolgens nogmaals in een andere lidstaat wordt geheven1382, waarbij de 
eventueel in de lidstaat van herkomst voldane accijns wordt gerestitueerd1383. 

4.8.2 Tijdstip 

In de gevallen 1 tot en met 4 en 6 in de vorige paragraaf wordt de accijns verschuldigd 
op het tijdstip van de ontvangst van de accijnsgoederen1384, de aanvang van het voor-
handen hebben van het accijnsgoed in Nederland1385, de aanvang van het voorhanden 
hebben van het accijnsgoed dan wel van de verkrijging van die goederen1386, respectie-

 
1375. Artikel 7 lid 3 en lid 5 Accijnsrichtlijn. 
1376. Artikel 10 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 2a Wa. 
1377. Artikel 7 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 2b Wa. 
1378. Artikel 9 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 2c Wa. 
1379. Artikel 9 lid 3 Accijnsrichtlijn. Artikel 2d Wa. 
1380. Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Artikel 2e Wa. 
1381. Artikel 6 lid 1 onderdeel b Accijnsrichtlijn. Artikel 2f Wa. 
1382. Op basis van artikel 7, artikel 9 of artikel 10 Accijnsrichtlijn. 
1383. Op basis van artikel 7 lid 6 of artikel 10 lid 4 Accijnsrichtlijn. 
1384.  Artikel 52a onderdeel a jo. artikel 2a Wa. 
1385. Artikel 52a onderdeel b jo. artikel 2b en artikel 2c lid 2 Wa. HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN 

AO9493, FED 2004/289, r.o. 3.4.2. 
1386. Artikel 52a onderdeel c jo. artikel 2d Wa. 
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velijk de vervaardiging dan wel de aanvang van het voorhanden hebben van het ac-
cijnsgoed in Nederland1387. 

Vanwege deze bijzondere tijdstippen moet de verschuldigde accijns uiterlijk op de 
dag na de dag waarop de accijnsgoederen zijn vervaardigd of ontvangen of voorhan-
den zijn op aangifte worden voldaan1388. Zowel de aangifte als de betaling dienen 
plaats te vinden op de dag na het tijdstip van verschuldigd worden1389. Deze aangifte- 
en betalingstermijn wijken af van de algemene regel dat de accijns binnen een maand 
na het tijdstip waarop de verschuldigdheid is ontstaan op aangifte aan de ontvanger 
moet worden voldaan1390. 

Voor de termijn van een dag is gekozen om concurrentieverstoring tegen te gaan. 
Zou betaling pas na een maand verplicht zijn, dan zou er verschil bestaan tussen de 
situatie dat de goederen in Nederland worden gekocht – de accijns is dan begrepen in 
de koopprijs – en de situatie dat de goederen uit een andere lidstaat worden betrok-
ken, accijns kan dan later worden betaald dan de rest van de koopprijs. Zo’n verschil 
wordt uit economisch oogpunt niet wenselijk geacht1391. 

Ten aanzien van de gevallen onder 6 heeft wetgever beoogd te voldoen aan het 
voorschrift van de Accijnsrichtlijn1392 om als belastbare feiten aan te merken de ver-
vaardiging van accijnsgoederen buiten een schorsingsregeling, alsmede de onregelma-
tige onttrekking van accijnsgoederen aan een schorsingsregeling1393. 

De inspecteur kan te weinig of in het geheel niet geheven accijns naheffen, indien 
de accijns, die op aangifte behoort te worden voldaan, geheel of gedeeltelijk niet is 
betaald1394. Ter zake van de uitslag in verband met de levering aan anonieme afnemers 
van gasolie waaraan herkenningsmiddelen zijn toegevoegd, is accijns verschuldigd 
naar het algemene tarief voor gasolie1395 en niet naar het verlaagde tarief1396. 

4.9 Het tarief  

 ‘Al dadelijk moet de Regering bepaaldelijk tegenspreken, dat ons belastingstelsel zoo 
zou zijn gecombineerd, dat een ieder betaalt voor hetgeen hij van zijn inkomen ver-
teert. Wanneer er geen andere belastingen bestonden dan accijnsen en personeel, zou-
de de stelling waar zijn’1397 

MR. P.PH VAN BOSSE, 
minister van Financiën, 1851 

 
1387. Artikel 52a onderdeel d jo. artikel 2f Wa. 
1388. HR 14 mei 2004, nr. 38.370, LJN AO9493, FED 2004/289, r.o. 3.4.2. 
1389.  Artikel 53a lid 1 Wa. 
1390.  Artikel 10 lid 2 en artikel 19 lid 3 AWR. 
1391.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 5, blz. 20. 
1392.  Artikel 6 lid 1 tweede alinea, onderdeel a en onderdeel b Accijnsrichtlijn. 
1393.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 3, blz. 29. Artikel 53a lid 2 Wa. 
1394.  Artikel 20 lid 1 AWR. 
1395.  Als bedoeld in artikel 27 lid 1 onderdeel b Wa. 
1396.  Als bedoeld in artikel 27 lid 3 Wa. Hof ’s-Gravenhage 23 december 2004, nr. 03/03700, LJN 

AR8473. Hof ’s-Gravenhage 23 december 2004, nr. 03/03800, LJN AR8478. 
1397.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 557 lk. 



4.9   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

536 

4.9.1 Minimumtarieven 

De Europese accijnstarieven zijn over de hele linie, veertien jaar na de voltooiing van 
de interne markt, nog slechts minimumtarieven. De minimumtarieven van de alcoho-
laccijnzen zijn sedert 1993 niet meer aangepast. De accijnstarieven voor de energie-
producten en elektriciteit en de tabaksproducten zijn per 2004 aangepast. 

De minimumtarieven moeten de lidstaten tot uitgangspunt nemen bij de vaststel-
ling van hun nationale tarieven. De nationale tarieven van de EU27 vormen tezamen 
een labyrint van enorme tariefsdiversiteiten, ongelimiteerde verschillen, differentia-
ties en specifieke condities, waartoe de zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen met hun 
reeksen uitzonderingen in staat stellen1398. De tariefsverschillen tussen de lidstaten, die 
nog versterkt worden door de verschillen in BTW-tarieven tussen de lidstaten, vormen 
het grootste manco in het accijnsregime in relatie met de goede werking van de inter-
ne markt. Het accijnsregime met zijn minimumtarieven en ruimte voor ongelimiteer-
de tariefsverschillen vrijwel geheel gericht en ingericht op de heffing met toepassing 
van het bestemmingslandbeginsel, waarbij de heffing moet plaatsvinden in de lidstaat 
van verbruik, terwijl een internemarktconform stelsel gericht en ingericht behoort te 
zijn op toepassing van het internemarktbeginsel, waarbij de heffing plaatsvindt in het 
binnenland van de interne markt; de binnenlandse vrije markt van de Gemeenschap. 
Deze diversiteit in tarieven weerspiegelt uiteenlopende nationale, dikwijls historisch, 
cultureel of traditioneel bepaalde belangen en is helaas in overeenstemming met alles 
wat niet thuishoort in een interne markt. Het vervallen van de tariefsverschillen en de 
derogaties in de uitvoeringsrichtlijnen brengt transparantie en samenhang in de Euro-
pese wetgeving en de interne markt, waarmee de lidstaten, de Gemeenschap, hun 
algemene doelstellingen van economische samenwerking en duurzame ontwikkeling 
en de Lissabon-strategie1399 zeer gediend zijn. 

De Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken, de Richtlijn energiebelastingen, de Ta-
riefrichtlijn tabaksproducten en de Tariefrichtlijn sigaretten bevatten de uniforme 
minimumaccijnstarieven voor bier, mousserende en niet-mousserende wijnen, andere 
mousserende en niet-mousserende gegiste dranken, tussenproducten, gedistilleerde 
dranken, ethylalcohol, energieproducten en elektriciteit, sigaretten, sigaren en cigaril-
lo’s, tabak van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (shag), en rookta-
bak. De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken bevat verlaagde tarieven voor 
bepaalde soorten bier1400, wijn1401, gegiste dranken1402, streekgebonden likeurwijnen1403 
en tussenproducten1404. 

 
1398.  EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, Part II – Energy products and Elec-

tricity, Part III – Manufactured Tobacco, Brussels July 2006. 
1399.  COM(2005) 24 definitief. 
1400. Artikel 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Van bier met een effectief alcoholvolume-

gehalte van niet meer dan 2,8%vol mag accijns worden geheven naar een verlaagd tarief, dat on-
der het minimumtarief mag liggen. De toepassing mag worden beperkt tot producten van 
GN-code 2206 die een mengsel van bier en niet-alcoholhoudende dranken bevatten. 

1401. Artikel 9 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Van alle soorten niet-mousserende en 
mousserende wijn met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 8,5%vol mag accijns 
worden geheven naar verlaagde accijnstarieven. 
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De accijnzen van alcoholhoudende dranken en ethylalcohol gelden per categorie, 
onafhankelijk van het alcoholgehalte. De lidstaten hebben elkaar in een verklaring bij 
de raadsnotulen bij de vaststelling van de Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken 
plechtig beloofd de door de EC in 1989 voorgestelde streeftarieven te hanteren als 
referentiewaarden waaraan zij hun nationale tarieven zullen trachten aan te passen. 
Dergelijke verklaringen zijn echter van nul en generlei waarde1405. De streeftarieven 
bedragen voor bier € 1,496 per hectoliter per graad Plato (gerealiseerd door 14 lidsta-
ten), voor niet-mousserende wijn € 18,7 per hectoliter eindproduct (gerealiseerd door 
11 lidstaten), voor mousserende wijn € 33 per hectoliter eindproduct (gerealiseerd 
door 18 lidstaten), voor tussenproducten € 93,5 per hectoliter eindproduct (gereali-
seerd door 11 lidstaten), en voor ethylalcohol en gedistilleerde dranken € 1.398,1 per 
hectoliter absolute alcohol (gerealiseerd door 9 lidstaten)1406. 

4.9.2 Evaluaties tarieven en de reële waarde ervan 

De EC acht tariefsaanpassingen nodig ‘om te vermijden dat de minimumtarieven in de 
loop der jaren hun nut verliezen’1407. De in 1992 overeengekomen minimumtarieven 
voor de alcoholaccijnzen, in 2003 voor de tabaksaccijnzen en voor de energieaccijn-
zen, zijn nadien niet meer aangepast. Stilstand heeft tot gevolg dat de inflatie de reële 
kracht van de tarieven doet afnemen. Het niet handhaven van de reële druk van de 
tarieven is een inbreuk op de besluitvorming over het niveau van de tarieven waar-

 
1402. Artikel 13 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Van alle soorten niet-mousserende 

en mousserende gegiste dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 
8,5%vol mag accijns worden geheven naar verlaagde accijnstarieven. 

1403. Artikel 18 lid 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Van in bepaalde gebieden voortge-
brachte likeurwijnen als bedoeld in artikel 13, eerste en tweede lid, van Verordening (EEG) nr. 
4252/88 mag accijns worden geheven naar één enkel verlaagd tarief, dat onder het minimumta-
rief liggen, doch niet meer dan 50% lager mag zijn dan het normale nationale accijnstarief, of niet 
lager mag zijn dan het minimumtarief dat wordt toegepast op tussenproducten. 

1404. Artikel 18 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Van tussenproducten met een effec-
tief alcoholvolumegehalte van ten hoogste 15%vol mag accijns naar een verlaagd tarief worden 
geheven, mits dat tarief (1) niet meer dan 40% lager is dan het normale nationale accijnstarief en 
(2) niet lager is dan het normale nationale tarief dat wordt toegepast op niet-mousserende gegiste 
dranken. Ingevolge artikel 18 lid 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken mag van tussen-
producten die verpakt zijn in flessen met een champignonvormige stop die door draden of banden 
of anderszins is geborgd, of een overdruk hebben die teweeggebracht is door koolzuurgas in op-
lossing, van 3 bar of meer, accijns worden geheven naar hetzelfde tarief als dat voor andere mous-
serende gegiste dranken, op voorwaarde dat dit tarief hoger is dan het nationale tarief voor tus-
senproducten. 

1405.  HvJ EG 26 februari 1991, nr. C-292/89, The Queen vs. Immigration Appeal Tribunal, ex parte 
Gustaff Desiderius Antonissen, Jur. 1991, blz. I-745, r.o. 18: Een verklaring, opgenomen in de notu-
len van de zitting van de Raad tijdens welke een bepaling van afgeleid recht is vastgesteld, kan 
niet worden gebruikt bij de uitlegging van die bepaling wanneer de inhoud ervan niet in de tekst 
van de betrokken bepaling is terug te vinden en dus geen rechtskracht heeft. 

1406.  COM(1989) 527 van 7 december 1989, PB C 12 van 18 januari 1990, blz. 12. 
1407.  Evaluatieverslag EC 2004, blz. 6. 
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mee de Raad in 1992 (alcoholaccijnzen) en in 2003 (tabaksaccijnzen en energieaccijn-
zen) heeft ingestemd. 

De minimumtarieven en tariefsdifferentiaties van de accijnzen van alcohol- en ta-
baksproducten en de reële waarde ervan worden door de Raad op basis van evaluatie-
verslagen van de EC tweejaarlijks bezien. De EC heeft in 1995 en 2004 evaluatieversla-
gen aan de Raad gezonden1408. Ook de minimumtarieven en de tariefsdifferentiaties 
van de accijnzen van energieproducten en elektriciteit worden op gezette tijden aan 
de hand van een verslag en, in voorkomend geval, een voorstel van de EC en met raad-
pleging van het EP bestudeerd in het licht van de goede werking van de interne markt, 
de ontwikkeling van de reële waarde van de tarieven, concurrentieposities van het 
bedrijfsleven van de Gemeenschap in internationaal verband en de bredere doelstel-
lingen van het EG-verdrag1409. De tarieven van minerale oliën zijn herzien ter gele-
genheid van de vervanging van de Tariefrichtlijn minerale oliën door de Richtlijn 
energiebelastingen per 1 januari 20041410. 

Tussen de lidstaten bestaat nog aldoor weinig toenadering van de tarieven. De om-
vang van de tariefsverschillen tussen de lidstaten zijn fors, in het bijzonder wanneer 
deze worden vergeleken in relatie met de minimumtarieven1411. In sommige product-
groepen, met name motorbrandstoffen, is sprake van omvangrijke reële tariefsverho-
gingen, vaak meer dan voor correctie van de inflatie of indexatie noodzakelijk is. Voor 
andere productgroepen, in het bijzonder voor alcoholhoudende dranken en in minde-
re mate verwarmingsbrandstoffen, is sprake van een stabilisatie van de nationale 
tarieven. Sommige lidstaten hebben hun tarieven voor deze goederen geïndexeerd. De 
mate waarin verschillende soorten alcoholhoudende dranken met elkaar concurreren 
is niet doorslaggevend voor het niveau waarop de desbetreffende tarieven worden 
vastgesteld. De vraag naar een bepaald soort alcoholhoudende drank is relatief onge-
voelig voor wijzigingen in de prijs van die drank zelf of wijzigingen in de prijzen van 
concurrerende soorten van alcoholhoudende drank. In het Witboek van DELORS (1993), 
dat de uitdagingen en de wegen voor de 21e eeuw bevat1412, worden verhogingen van 
de accijnstarieven voor alle productgroepen voorgesteld ter verlaging van de lasten op 
arbeid en ondernemen en verbreding van de grondslag van de accijns van minerale 
oliën.  

De alcoholaccijnzen zijn sedert 1993 reëel met ruim 30% in kracht afgenomen. Om 
de reële waarde van de minimumtarieven te herstellen en te vermijden dat de mini-
mumtarieven hun nut verliezen, worden, mits de Raad instemt met een daartoe strek-
kend voorstel van de EC, de minimumtarieven van de alcoholaccijns per 1 januari 
2008 een bescheiden opwaartse aanpassing ondergaan van 31%, overeenkomstig het 
jaarlijkse wijzigingspercentage van de geharmoniseerde consumentenprijsindex tus-

 
1408. Artikel 8 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 4 Tariefrichtlijn tabaksproducten. 

Artikel 4 Tariefrichtlijn sigaretten. 
1409.  Artikel 29 Richtlijn energiebelastingen. 
1410. Overweging 8 considerans, artikel 13 en artikel 29 Richtlijn energiebelastingen. 
1411.  Verslag EC 1995, § 2.17. Verslag EC 2004, § 1.2, nr. 6. 
1412.  Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century 

– White Paper, COM(93) 700 final, 5 december 1993. Parts A and B, Bulletin of the European 
Communities, 6/93. 
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sen 1993 en 20051413. Daarmee loopt de reële waarde van deze minimumtarieven op 1 
januari 2008 meteen al weer drie jaar achter.  

Het communautaire tabaksaccijnsregime kent een systeem waarbij de tabaksac-
cijnzen met vierjaarlijkse correcties reëel constant worden gehouden. Om de vier jaar 
legt de EC de Raad een verslag en, in voorkomend geval, een voorstel voor over de 
accijnstarieven en over de structuur van de accijns als bepaald in de Structuurrichtlijn 
tabaksproducten. De Raad beziet het verslag en het voorstel en neemt, na raadpleging 
van het EP, de nodige maatregelen. In het verslag van de EC en bij de behandeling in 
de Raad wordt rekening gehouden met de goede werking van de interne markt, de 
uitsluitend op basis van de inflatie berekende reële waarde van de accijnstarieven en 
de doelstellingen van het EG-verdrag in het algemeen1414. 

4.9.3 Vrijstellingen en teruggaafregelingen 

De voldoening van de accijns in de lidstaat waar de uitslag tot verbruik heeft plaatsge-
vonden, moet volgens de Accijnsrichtlijn aanleiding kunnen geven tot teruggaaf van 
accijns indien de goederen niet voor verbruik in die lidstaat bestemd zijn1415. De lidsta-
ten bepalen deze vrijstellingen of teruggaven zelf, en aan welke voorwaarden en for-
maliteiten daarvoor moet worden voldaan. De Accijnsrichtlijn laat het aan de lidstaten 
over de procedures en de wijze van controle vast te stellen die gelden voor teruggaven 
op hun eigen grondgebied1416. Het staat de lidstaten vrij aan de bij de Richtlijn energie-
belastingen voorgeschreven vrijstellingen of verlagingen rechtstreeks uitvoering te 
geven, door middel van rechtstreekse vrijstellingen of verlaagde tarieven of door mid-
del van een teruggaafregeling1417. Ter realisering daarvan noemen de Accijnsrichtlijn, 
de Wa en de Wbm een limitatief aantal gevallen waarin sprake kan zijn van teruggaaf 
van accijns1418. Met betrekking tot vernietiging, herbewerking of herverwerking van 
tabaksproducten dan wel vernietiging van de fiscale merktekens dwingen de Accijns-
richtlijn noch de structuurrichtlijnen de lidstaten tot invoering van een vrijstelling of 
teruggaaf1419.  

Teruggaaf is ook een onrechtstreeks middel om een vrijstelling of verlaagd tarief te 
effectueren, ingeval deze niet rechtstreeks kunnen worden toegepast1420. Omwille van 

 
1413.  EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de 

onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, van 
8 september 2006, COM(2006) 486 definitief, 20060165 (CNS), Brussel 2006. 

1414.  Overweging 8 considerans Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging 
van Richtlijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven 
van de accijns op tabaksfabrikaten betreft. Artikel 16 Structuurrichtlijn tabaksproducten. Artikel 4 
Tariefrichtlijn sigaretten en artikel 4 Tariefrichtlijn tabaksproducten. 

1415.  Overweging 17 considerans Accijnsrichtlijn. 
1416.  Artikel 22 lid 5 eerste volzin Accijnsrichtlijn. 
1417.  Artikel 6 Richtlijn energiebelastingen. 
1418.  Artikel 22 Accijnsrichtlijn. Artikel 70, artikel 71 en artikel 72 Wa. Artikel 49 Wbm. 
1419.  Artikel 22 lid 1 jo. lid 2 onderdeel d Accijnsrichtlijn. Artikel 11 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1420.  Artikel 23 lid 1 Accijnsrichtlijn. Artikel 27 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 6 

Richtlijn energiebelastingen. 
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de neutraliteit van belastingheffing zorgen de lidstaten ervoor dat zij nooit meer te-
ruggaaf verlenen dan hetgeen eerder al dan niet rechtstreeks geheven is1421. Een rente-
vergoeding is niet een binnen de systematiek van de teruggaafregelingen passende 
remedie. De belastingplichtige is immers vaak een andere dan degene die het verzoek 
tot teruggaaf doet. 

Teruggaaf van accijns kan onder omstandigheden staatssteun vormen en moet 
daarom uit hoofde van het staatssteunregime, afzonderlijk van de reguliere verplichte 
verstrekking van informatie omtrent teruggaafregelingen, bij de EC worden gemeld1422. 
Daarom kan teruggaaf alleen op verzoek worden verleend, en onder strikte voorwaar-
den. Tezamen vormen deze voorwaarden een reeks van specifieke teruggaafregelin-
gen1423. 

In het algemeen gaat het om gevallen waarin accijnsgoederen worden verbruikt 
voor een ander doel dan dat waarop de accijnsheffing zich aanvankelijk heeft gericht, 
dan wel als grondstof bij de vervaardiging van niet aan accijns onderworpen goederen 
of als hulpstof. Voorts kan teruggaaf worden verleend bij vernietiging en teloorgaan 
van accijnsgoederen, bij uitvoer1424, in geval van verkopen op afstand1425 en voor com-
munautaire accijnsgoederen waarvoor de accijns al is voldaan en die worden verbruikt 
met een bestemming waarvoor bij uitslag of bij invoer recht op vrijstelling zou be-
staan1426. Verder wordt teruggaaf van accijns verleend in verband met accijnsgoederen 
die kunnen delen in een vrijstelling1427, maar waarvan de aangegeven bestemming 
aanvankelijk niet of niet voldoende blijkt uit de goederen als zodanig, en metterdaad 
zijn gebruikt voor een specifieke vrijgestelde bestemming, te weten1428: 
1. alcoholhoudende goederen gebruikt bij het vervaardigen van levensmiddelen, niet 

bestemd voor inwendig gebruik door de mens, of gebruikt voor de vervaardiging 
van geneesmiddelen; 

2. minerale oliën niet bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als 
brandstof voor verwarming, of bestemd ter ondervuring van hoogovens; 

3. tabaksproducten bestaand uit andere stoffen dan tabak en bestemd om te worden 
gebruikt voor medicinale doeleinden; of 

4. accijnsgoederen die worden gebruikt als grondstof voor het vervaardigen van 
niet-accijnsgoederen. 

 

 
1421.  Artikel 91 EG. Artikel 22 lid 5 slotzin Accijnsrichtlijn. 
1422.  Artikel 26 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1423.  De uitwerking daarvan is vastgelegd in de Wa, de Wbm, het UB Accijns, het UB Wbm, de 

UR Accijns en de UR Wbm. 
1424.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 15. 
1425.  Artikel 10 lid 4, artikel 20 lid 4 en artikel 22 lid 1 en lid 3 Accijnsrichtlijn. 
1426.  Artikel 49 Wbm. 
1427.  De vrijstelling als bedoeld in artikel 65 lid 1 onderdeel a jo. artikel 64 Wa. 
1428.  Artikel 70 lid 1 onderdeel a Wa. 
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De teruggaaf wordt verleend aan degene die een vergunning heeft die bedoeld is om 
hem in aanmerking te brengen voor de vrijstelling van accijns ter zake van de uitslag of 
invoer van deze accijnsgoederen1429. 

Voorzien is in teruggaaf van accijns met betrekking tot alcoholhoudende dranken 
die uit de markt zijn genomen omdat zij wegens hun staat of ouderdom ongeschikt 
zijn geworden voor menselijke consumptie1430, en met betrekking tot tabaksproducten 
die zijn gedenatureerd ten behoeve van industrieel of tuinbouwkundig gebruik, zijn 
bestemd voor wetenschappelijke proefnemingen of tests in verband met de kwaliteit 
van de producten, of door de producent opnieuw worden be- of verwerkt1431. 

Teruggaaf van accijns wordt tevens verleend voor accijnsgoederen waarvoor aan-
spraak op vrijstelling zou bestaan wegens gebruik aan boord van schepen en lucht-
vaartuigen in het verkeer naar een andere lidstaat1432. De vrijstellingen worden ver-
leend aan vergunninghouders van een belastingentrepot, GB of NGB of aan impor-
teurs. Om handelaren zonder vergunning ook de mogelijkheid te geven accijnsgoede-
ren te leveren zonder dat daarop de accijns drukt, is voorzien in een teruggaafregeling. 
De teruggaaf geschiedt aan degene die de levering heeft verricht1433. 

Bij een verzoek om teruggaaf is het aan de belanghebbende om aan te tonen dat te-
recht aanspraak wordt gemaakt op die teruggaaf. In de eerste plaats dient steeds de 
aankoopfactuur van de desbetreffende accijnsgoederen te worden overgelegd1434. 
Wanneer teruggaaf van accijns wordt gevraagd op de grond dat – naar achteraf zou 
zijn gebleken – de eigenschappen of kenmerken van het eertijds verhandelde accijns-
goed meebrengen dat in het verleden een te hoog bedrag aan accijns is voldaan, dient 
de belanghebbende zulks aannemelijk te maken, in die zin dat hij moet aantonen dat 
het goed indertijd de beweerde eigenschappen en kenmerken had. In een dergelijk 
geval kan er niet mee worden volstaan dat de belanghebbende die eigenschappen en 
kenmerken gemotiveerd stelt, waarna het aan de inspecteur is om gemotiveerd te 
bestrijden dat de zaak die eigenschappen en kenmerken had. Een dergelijk noodza-
kelijk bewijs, ook bewijs door deskundigen, is achteraf nauwelijks te leveren, omdat 
de desbetreffende goederen inmiddels waarschijnlijk alle zijn verbruikt en representa-
tieve monsters niet (meer) voorhanden zijn. Er moet immers alles komen vast te staan 
omtrent de feitelijk door belanghebbende ingevoerde of uitgeslagen accijnsgoede-
ren1435. 

Voor de teruggaaf van accijns voor accijnsgoederen die zijn overgebracht naar een 
belastingentrepot of naar het buitenland1436, moet de belanghebbende een exemplaar 

 
1429.  Als bedoeld in artikel 65 lid 3 Wa. Artikel 70 lid 2 Wa. Aan de verkrijging van die vergunning zijn 

voorwaarden verbonden. Artikel 12, artikel 15, artikel 17, artikel 18 en artikel 24 UB Accijns. 
1430.  Artikel 25 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1431.  Artikel 11 Structuurrichtlijn tabaksproducten. Hof ’s-Hertogenbosch 11 mei 2001, nr. 95/03665, 

LJN AB1882, V-N 2001/40.16. 
1432.  Artikel 23 lid 5 Accijnsrichtlijn. Artikel 70 lid 1 onderdeel c jo. artikel 66a Wa. 
1433.  Artikel 70 lid 3 Wa. 
1434.  Artikel 33 UB Accijns. 
1435.  HR 12 september 2003, 38.237, V-N 2003/52.8, FED 2003/490, BNB 2003/365. Hof Amsterdam 

3 februari 2004, nr. 00/90196, LJN AO5326. Hof Amsterdam 2 april 2002, 0179/2000, LJN AP4565. 
1436.  Artikel 30 UB Accijns. 



4.9   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

542 

overleggen van de op grond van het douanerecht vereiste aangifte ten uitvoer, waaruit 
blijkt dat de daarin omschreven goederen hun bestemming hebben bereikt, althans 
aannemelijk te maken dat de goederen naar het buitenland zijn gebracht dan wel dat 
zij in entrepot zijn ingeslagen1437. 

4.9.4 Bier 

4.9.4.1 Minimumtarieven en nationale tarieven 

Het minimumtarief van de bieraccijns, vastgesteld op 19 oktober 1992, bedraagt se-
dert 1 januari 19931438: 
1. € 0,748 per hectoliter per graad Plato eindproduct (hl/°Plato); of 
2. € 1,87 per hectoliter per percent alcoholvolume (hl/%vol) eindproduct. 
 
De EC heeft op 8 september 2006 voorgesteld het minimumtarief voor bier per 1 ja-
nuari 2008 ter correctie van de inflatie van 31% over de periode 1993-2007 te verho-
gen van € 0,748 naar € 0,98 per hectoliter of graad Plato eindproduct dan wel van 
€ 1,87 naar € 2,45 per hectoliter of alcoholvolumegehalte eindproduct1439. De bepalin-
gen met betrekking tot het tarief zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking 
tot bier dat afkomstig is uit een belastingentrepot waar bier wordt vervaardigd of uit 
een in een derde land gelegen brouwerij1440. 

Overeenkomstig het huidige minimumtarief is € 0,03 bieraccijns verschuldigd van 
de inhoud van een flesje bier van 0,30 liter met een alcoholgehalte van 5%vol (het 
equivalent van 12,5 graden Plato). Van de inhoud van dit flesje bier wordt op Malta, in 
Bulgarije, Duitsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Roemenië en Tsjechië naar het 
minimumtarief € 0,03 accijns geheven; Frankrijk heft € 0,04, België € 0,06, Nederland 
€ 0,09, Denemarken € 0,10, Finland en het VK € 0,29 en Ierland € 0,30. Het Europees 
gemiddelde bedraagt € 0,091441. 

Van bier met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 2,8%vol mag ac-
cijns worden geheven naar een verlaagd tarief, dat onder het minimumtarief mag 
liggen. De toepassing van dit verlaagd tarief mag worden beperkt tot producten die 
een mengsel van bier en niet-alcoholhoudende dranken bevatten1442. 

De lidstaten mogen bij de vaststelling van hun nationale bieraccijnstarief fracties 
van graden Plato of van graden effectief alcoholvolume buiten beschouwing laten. 
Voorts mogen de lidstaten die de accijns op grond van het aantal hectoliters of graden 
Plato heffen, bier indelen in ten hoogste vier categorieën hectoliters of graden Plato, 

 
1437.  Hof ’s-Hertogenbosch 24 september 2002, nr. 93/03004, LJN AE9614, r.o. 4.4. en 4.5. 
1438.  Artikel 6 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1439.  EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de 

onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, van 
8 september 2006, COM(2006) 486 definitief, 20060165 (CNS), Brussel 2006. 

1440.  Artikel 7 lid 10 Wa. 
1441.  EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, Brussels July 2006. 
1442. Artikel 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 



Het tarief 4.9 

543 

en op alle bier dat in een bepaalde categorie valt, hetzelfde accijnstarief per hectoliter 
toepassen. Deze tarieven dienen steeds gelijk te zijn aan of hoger dan het minimumta-
rief. De te heffen accijns moet worden bepaald aan de hand van – naar keuze van de 
desbetreffende lidstaat – het aantal hectoliters of graden Plato dan wel het aantal 
hectoliters of volumepercenten alcohol van het eindproduct. Hierbij wordt voor de 
bepaling van het volume geen rekening gehouden met de temperatuur van het eind-
product1443. Alleen Nederland en Portugal hebben van deze mogelijkheid gebruik ge-
maakt. 

Als voorbeeld dient het vierledige Nederlandse tarief (2007)1444: 
1. € 5,50 per hectoliter bier met een extractgehalte van minder dan 7 graden Plato 

(alcoholgehalte minder dan 3%vol); 
2. € 18,84 per hectoliter bier met een extractgehalte van 7 tot 11 graden Plato 

(alcoholgehalte 3%vol tot 5%vol); 
3. € 25,11 per hectoliter bier met een extractgehalte van 11 tot 15 graden Plato (al-

coholgehalte 5%vol tot 6½%vol); en 
4. € 31,40 per hectoliter bier met een extractgehalte van meer dan 15 graden Plato 

(alcoholgehalte 6½%vol en meer). 
 
Onder extractgehalte wordt, zoals gezegd, verstaan het gehalte van de in de stam-
wortgehalte opgeloste niet-vluchtige stoffen, vermeerderd met het gehalte van de na 
de gisting aan het bier toegevoegde stoffen1445. 

Het tarief is uitgedrukt per hectoliter bij een temperatuur van 20°C. Dit betekent 
dat voor de berekening van de accijns het volume moet worden vastgesteld bij 20°C. 
Indien de feitelijke temperatuur van het product daarvan afwijkt, moet het volume 
voor de berekening worden gecorrigeerd. De tariefstelling bij een temperatuur van 
20°C stemt overeen met de temperatuur die moet worden gehanteerd bij het bepalen 
van het alcoholgehalte van een product1446. Voor producten in kleinhandelsverpakking 
mag een herleiding naar het volume bij 20°C achterwege blijven1447. 

Van bier met een extractgehalte van 7 tot 11 graden Plato dat bovendien een alco-
holgehalte heeft van niet meer dan 1,2%vol, bedraagt het tarief € 5,50 per hectoliter 
(2007)1448.  

In haar verslag inzake de tarieven van alcoholhoudende dranken stelt de EC (2004) 
vast, dat in twintig lidstaten van de EU25 accijns van bier wordt geheven die aanmer-
kelijk lager is dan de BTW die erop drukt, welk verschijnsel haar de vraag stelt of het 
nog wel zinvol is voor bier het robuuste systeem van toezicht en controle (schorsing 
van de bieraccijns tijdens het verkeer en verblijf van bier binnen het stelsel van onder-
ling verbonden belastingentrepots, het stellen van zekerheid voor de verschuldigde 

 
1443. Artikel 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1444.  Artikel 7 lid 1 Wa. 
1445.  Artikel 7 lid 6 Wa. 
1446.  Artikel 37 Wa. 
1447.  Artikel 38 Wa. 
1448.  Artikel 7 lid 2 Wa. 
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accijns en het gebruik van geleidedocumenten), waarmee de verblijfplaats van bier 
voortdurend kan worden gevolgd, te handhaven. 

4.9.4.2 Kleine brouwerijen 

Voor bier afkomstig uit kleine brouwerijen, dat wil zeggen brouwerijen met een bier-
productie beneden 200.000 hectoliter per jaar, mag ongeacht herkomst een verlaagd 
bieraccijnstarief gelden, mits de plaatsen waar het bier wordt vervaardigd aan een 
aantal specifieke criteria voldoen1449. De meeste lidstaten passen deze voorziening voor 
kleine brouwerijen toe. 

De verlaagde tarieven mogen onder het minimumbieraccijnstarief liggen, maar niet 
meer dan 50% lager dan het normale nationale accijnstarief, een uitzondering op het 
uitgangspunt dat bij de heffing van de bieraccijns productieverliezen geen rol spelen. 
Het verlaagde tarief is dan van toepassing met betrekking tot een belastingentrepot, 
dat (1) juridisch en economisch onafhankelijk is van een andere bierbrouwerij, (2) 
gebruik maakt van installaties die in fysiek opzicht losstaan van die van een andere 
bierbrouwerij, en (3) geen bier vervaardigt onder licentie, tenzij het onder licentie 
vervaardigde bier slechts een klein gedeelte van de totale productie betreft, met dien 
verstande dat het verlaagde tarief geen toepassing vindt met betrekking tot onder 
licentie vervaardigd bier.  

In intracommunautaire en internationale verhoudingen betekent deze faciliteit, dat 
bij uitslag van in een kleine brouwerij vervaardigd bier het verlaagde tarief mag wor-
den toegepast, op voorwaarde dat sprake is van juridische en economische onafhanke-
lijkheid van in het buitenland gevestigde brouwerijen. Een brouwerij mag het ver-
laagde tarief dus niet toepassen wanneer die gevestigd is in een brouwerij waar in het 
voorafgaande kalenderjaar niet meer dan 200.000 hectoliter bier is vervaardigd, maar 
die juridisch en economisch afhankelijk is van een brouwerij die in een andere lidstaat 
of in een derde land is gevestigd1450. 

Een samenwerkingsverband van twee of meer kleine brouwerijen waar ge-
zamenlijk in het voorafgaande kalenderjaar niet meer dan 200.000 hectoliter bier is 
vervaardigd, wordt aangemerkt als één kleine brouwerij, dat wil zeggen dat samen-
werkingsverbanden van kleine brouwerijen tezamen gebonden zijn aan de limiet van 
200.000 hectoliter bier per jaar. Dit geldt ook voor grensoverschrijdende samenwer-
kingsverbanden1451. 

 
1449. Artikel 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1450.  Vgl. Besluit van de staatssecretaris van 22 augustus 2003, CPP2003/1848M. 
1451.  Artikel 4 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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4.9.5 Wijn 

4.9.5.1 Minimumtarieven en nationale tarieven 

Het minimumtarief van de wijnaccijns bedraagt (vanaf 1 januari 1993) voor alle wij-
nen € 0 per hectoliter product1452. 

Van niet-mousserende wijn wordt in 15 lidstaten van de EU27 accijns naar het mi-
nimumtarief, dus metterdaad géén accijns geheven1453. Van (een fles van) 0,75 liter 
niet-mousserende wijn van 13%vol wordt in Frankrijk € 0,03 wijnaccijns geheven, in 
België € 0,35, in Nederland € 0,44, in Finland € 1,59, in Zweden € 1,78, in het VK € 1,90 
en in Ierland € 2,05. Het Europees gemiddelde bedraagt € 0,38; geabstraheerd van de 
15 lidstaten die geen wijnaccijns heffen, bedraagt het gemiddelde € 0,85. 

Van mousserende wijn wordt in 10 lidstaten van de EU27 accijns naar het mini-
mumtarief, en derhalve metterdaad géén accijns geheven. Van (een fles van) 0,75 liter 
mousserende wijn wordt in Frankrijk € 0,08 wijnaccijns geheven, in België € 1,21, in 
Nederland € 1,51, in Finland € 1,59, in Zweden € 1,78, in het VK € 2,43 en in Ierland 
€ 4,09. Het Europees gemiddelde bedraagt € 0,42; geabstraheerd van de 15 lidstaten 
die geen wijnaccijns heffen, bedraagt het gemiddelde € 0,951454. 

Voor mousserende dranken geldt een afzonderlijk tarief. Binnen elke categorie 
kunnen onderverdelingen worden gemaakt aan de hand van het alcoholgehalte. Voor 
zowel de druivenwijn als vruchtenwijn – zowel niet-mousserend als mousserend – 
mag een verlaagd tarief worden toegepast voor dranken met een alcoholgehalte van 
niet meer dan 8,5%vol1455. Voor niet-mousserende druivenwijn met een alcoholgehalte 
van meer dan 15%vol mag een hoger tarief worden toegepast. Van de categorie 
niet-mousserende wijnen wordt wijnaccijns geheven naar hetzelfde accijnstarief 
onderworpen. Evenzo wordt van de categorie mousserende wijnen accijns geheven 
naar hetzelfde tarief.  

Van niet-mousserende en van mousserende wijn mag accijns worden geheven naar 
eenzelfde tarief1456. Van de categorie andere niet-mousserende gegiste dranken dan 
wijn en bier moet eveneens accijns worden geheven naar eenzelfde tarief. Evenzo 
wordt van de categorie andere mousserende gegiste dranken accijns geheven naar 
eenzelfde tarief. Voor beide categorieën mag ook eenzelfde tarief van toepassing 
zijn1457. Van alle soorten andere gegiste dranken met een effectief alcoholvolumegehal-

 
1452.  Artikel 5 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1453.  Vgl. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Re-

ceveur principal des douanes, r.o. 15. 
1454.  EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, Brussels July 2006. 
1455. Artikel 9 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1456. Artikel 9 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Lidstaten die op 1 januari 1992 van 

bepaalde soorten niet-mousserende wijnen met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 
15 doch niet meer dan 18%vol accijns hieven naar een gedifferentieerd hoger tarief, mogen dat ta-
rief blijven toepassen, mits dat niet hoger is dan het eigen nationale accijnstarief voor tussenpro-
ducten. Artikel 9 lid 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 

1457. Artikel 13 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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te van niet meer dan 8,5%vol mag accijns worden geheven naar verlaagde accijnstarie-
ven1458. 

In Nederland bedraagt de wijnaccijns per hectoliter voor niet-mousserende wijn 
met een alcoholgehalte van: 
a. niet meer dan 8,5%vol € 29,51; 
b. meer dan 8,5%vol, maar niet meer dan 15%vol € 59,02; 
c. meer dan 15%vol € 102,68.  
 
Voor mousserende wijnen met een alcoholgehalte van niet meer dan 8,5%vol bedraagt 
de wijnaccijns per hectoliter € 38,16 en € 201,24 voor meer dan 8,5%vol1459. 

De bepalingen inzake wijn worden geacht gelijkelijk te gelden voor andere gegiste 
dranken1460. De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken maakt het in feite nood-
zakelijk voor mousserende vruchtenwijn van meer dan 8,5%vol eenzelfde tarief te 
hanteren als voor mousserende druivenwijn van meer dan 8,5%vol. Dit houdt verband 
met de koppeling van het tarief van de mousserende tussenproducten aan het tarief 
voor mousserende vruchtenwijn van meer dan 8,5%vol1461. 

4.9.5.2 Kleine wijnproducenten 

Kleine wijnproducenten1462 zijn ontheven van een aantal administratieve verplichtingen 
inzake vervaardiging, verwerking, voorhanden hebben en intracommunautair verkeer 
van accijnsgoederen1463. 

4.9.5.3 Marktordening wijn 

Het Europese nultarief voor de wijnaccijns is, ook volgens de EC (2004), ‘een zeer 
omstreden en politiek gevoelige kwestie’. Daadwerkelijke wijnaccijnsheffing zou 

 
1458. Artikel 13 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1459.  Artikel 10 Wa. 
1460.  Artikel 15 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1461.  Artikel 18 lid 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1462.  Personen die gemiddeld minder dan 1.000 hectoliter wijn per jaar produceren. Overweging 23 

considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 29 Accijnsrichtlijn. 
1463. Overweging 36 considerans en artikel 29 Accijnsrichtlijn. Overweging 7 considerans Structuur-

richtlijn alcoholhoudende dranken. Als deze kleine wijnproducenten zelf intracommunautaire 
transacties verrichten, dienen zij te voldoen aan de bij verordening met betrekking tot de begelei-
dende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en de in de wijnsector bij te houden 
registers vastgestelde verplichtingen. Verordening (EEG) 968/89, PB van 18 april 1989, nr. L 106. 
Dit houdt onder meer in dat het vervoer voor handelsdoeleinden van uit een lidstaat herkomstige 
wijn moet geschieden onder dekking van een handelsdocument waarin ten minste zijn vermeld 
de gegevens omtrent de koper en de verkoper, de afzender en de geadresseerde, de datum en het 
volgnummer van het document, en gegevens betreffende de omschrijving, het alcoholgehalte en 
de hoeveelheid van de wijnbouwproducten. De belastingdienst van de lidstaat van bestemming 
moet door de geadresseerde van de wijnleveringen in kennis worden gesteld door middel van het 
document of een verwijzing hiernaar; deze systematiek vervangt het normale geleidedocument. 
Artikel 29 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
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volgens de wijnproducerende lidstaten gevolgen kunnen hebben voor de afzet van 
wijn, een marktordeningsproduct, en voor de gemeenschappelijke ordening van de 
wijnmarkt. Het landbouwbeleid is altijd al door de wijnproducerende lidstaten aange-
grepen als een rechtvaardiging voor de toepassing van een nultarief voor wijn. Som-
mige van deze lidstaten wijzen op de precaire situatie van wijnproducenten, die iede-
re mogelijkheid om metterdaad accijns van wijn te heffen, zou uitsluiten1464. Volgens 
deze lidstaten is van belang dat wijn een landbouwproduct is en bier een industrieel 
product. Het zou niet stroken met het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)1465 
wanneer de voordelen van de wijnmarktordening teniet zouden worden gedaan door 
accijnsheffing1466. 

De wijnbouw omvat ruim 1,5 miljoen bedrijven, die daarvoor 3,4 miljoen hectare 
(2% van het Europese landbouwareaal) gebruiken, en vertegenwoordigt 5,4% van de 
waarde van de Europese landbouwproductie. Dit laatste aandeel bedraagt in Frankrijk, 
Italië, Oostenrijk, Portugal, Luxemburg en Slovenië circa 10% en in Spanje iets minder. 

De EC heeft in haar opvatting omtrent het wijnaccijnstarief een bestendige 
gedragslijn. In haar voorstel (1972) voor een richtlijn betreffende een geharmoniseer-
de accijns van wijn constateert zij ‘verstoringen van de mededinging’ als gevolg van 
het ontbreken van een wijnaccijns in bepaalde lidstaten1467. In een vergelijkend 
overzicht waaruit blijkt dat in de wijnbouwlanden van de Gemeenschap de wijn-
productie geheel is vrijgesteld van wijnaccijns dan wel onderworpen aan een louter 
nominale accijns, stelt de EC (1978) vast dat in de betrokken lidstaten wel uitbundig 
accijnzen van bier en andere dranken worden geheven1468. 

Het wijnbeleid is een van de meest bekritiseerde onderdelen van het GLB vanwege 
de structurele overproductie en de daardoor ontstane wijnplas. De marktordening 
wijn, neergelegd in de wijnverordening, is een veelomvattende en complexe markt-
ordening. Deze voorziet in instrumenten om het productiepotentieel te beheren: aan-
plantbeperkingen door middel van een systeem van aanplantrechten, premies voor 
definitieve rooiing en premies voor herstructurering van wijngaarden1469. Daarnaast 
omvat de marktordening wijn een keur aan marktondersteunende maatregelen, zoals 
voorschriften voor wijnbereidingsprocedés en kwaliteitsdistillatie, crisisdistillatie, 
steun voor het verrijken van wijn met druivenmost, de indeling van wijnen en handel. 
Kwaliteitsdistillatie is verplicht bij het vervaardigen van wijn en zorgt voor een mini-

 
1464.  Evaluatieverslag EC 2004, punt 61-62. 
1465.  Artikel 32 tot en met artikel 38 EG-verdrag. 
1466. Vgl. ook: HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming 

van concurrerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, 
blz. 2265, r.o. 15 (eindarrest). 

1467.  COM(72) 225, PB C 43, 29 april 1972, blz. 32. 
1468.  Antwoord van de EC van 4 januari 1978 op schriftelijke vraag nr. 756/77 van de heer Pisani (PB nr. 

C 42 van 1978, blz. 35. 
1469.  Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke 

ordening van de wijnmarkt, PB L 179 van 14 juli 1999, blz. 1–84. Zie over de (gebrekkige) werking 
van de gemeenschappelijke marktordening wijn: EC, Naar een duurzame Europese wijnsector, 
Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement, COM(2006) 319 definitief, 
Brussel, 22 juni 2006. 
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mumkwaliteit van wijn. Het restproduct dat niet aan de minimumstandaard voldoet 
wordt gedistilleerd tot alcohol(voorraden). Zonder de kwaliteitsdistillatie zou meer 
restproduct tot wijn worden geperst. De crisisdistillatie wordt ingezet wanneer zich 
als gevolg van wijnoverschotten substantiële prijsdalingen voordoen. Crisisdistillatie 
placht een uitzondering te zijn, maar wordt steeds meer een gangbaar marktorde-
ningsinstrument. In de periode 2001-2005 is driemaal crisisdistillatie toegepast. Enke-
le wijnproducerende lidstaten hebben in het wijnoogstseizoen 2005-2006 voor aan-
zienlijke hoeveelheden tafelwijnen en ook VQPRD-kwaliteitswijnen om crisisdistillatie 
verzocht ondanks een daling van de productie met 11%1470. Verder is in de wijnveror-
dening een groot aantal voorschriften opgenomen over oenologie, geografische aan-
duidingen en etikettering (waarmee wordt beoogd de consument een eerlijk en door-
zichtig kwaliteitsniveau te garanderen). De wijnbouw wordt in het kader van het GLB 
jaarlijks met € 1,5 miljard gesteund, resulterend in overproductie en een fors structu-
reel wijnoverschot (15 miljoen hectoliter, dat wil zeggen 8,4% van de wijnproductie), 
waarvan grote hoeveelheden Franse, Griekse, Italiaanse en Spaanse wijn tegen hoge 
kosten door middel van crisisdistillatie worden verwerkt tot bio-ethanol1471. Bij onge-
wijzigd beleid zal de overproductie in de Gemeenschap binnen afzienbare tijd oplopen 
naar 15% van de Europese wijnproductie, ongeveer 180 miljoen hectoliter. De EC con-
cludeert dan ook dat de marktordening aan een fundamentele hervorming toe is. Als 
belangrijkste reden voor hervorming is de structurele en groeiende onbalans tussen 
vraag en aanbod. Bij ongewijzigd beleid zal de overschotproductie oplopen naar 27 
miljoen hectoliter (ofwel 15% van de productie) in 2010, veroorzaakt door een combi-
natie van teruglopende consumptie in de Gemeenschap (reductie van 750.000 hectoli-
ter per jaar), toenemende appreciatie van wijnen uit derde landen (Argentinië, Austra-
lië, Chili en Zuid-Afrika; het aandeel van geïmporteerde wijn in de Europese wijncon-
sumptie bedraagt thans 9%), onvoldoende beperking van het te omvangrijke Europese 
productieareaal en de te wensen overlatende concurrentiekracht, deels te wijten aan 
bepalingen van de marktordening. Op diverse niveaus van de Europese besluitvorming 
worden mogelijke hervormingsscenario’s besproken. 

De wereldhandel in wijn is al sterk geliberaliseerd, waarbij de invoerrechten voor 
wijn aan de buitengrens laag zijn. Het is dan ook de toegenomen import van wijn uit 
derde landen die bijdraagt aan het Europese wijnoverschot en de communautaire 
maatregelen om de wijnmarkt in evenwicht te brengen contraproductief maakt. Het 

 
1470.  EC, Naar een duurzame Europese wijnsector, Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 

Europees Parlement, COM(2006) 319 definitief, Brussel, 22 juni 2006, blz. 4. 
1471.  In 2006 heeft de EC 8 miljoen hectoliter van de Europese wijnplas doen verwerken tot andere 

producten. Dat kostte € 180 miljoen. Verordening (EG) nr. 81/2004 van de Commissie van 
16 januari 2004 houdende opening van openbare verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten 
voor gebruik als bio-ethanol in de Gemeenschap, PB L 12 van 17 januari 2004, blz. 40-42. Veror-
dening (EG) nr. 819/2004 van de Commissie van 29 april 2004 houdende opening van openbare 
verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bio-ethanol in de Gemeenschap, PB 
L 153 van 30 april 2004, blz. 91-96. Verordening (EG) nr. 1895/2004 van de Commissie van 
29 oktober 2004 houdende opening van openbare verkopen van alcohol uit wijnbouwproducten 
voor gebruik als bio-ethanol in de Gemeenschap, PB L 328 van 30 oktober 2004, blz. 60- 63. Evalu-
atieverslag EC 2004, § 3.5.2. Landbouwbeleid. Cnossen (2006) , blz. 12. 
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toenemende gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod in de wijnsector en de 
steeds grotere uitdagingen die zich op de Europese en de internationale wijnmarkt 
voordoen, vereisen een hervorming in de wijnsector. De 16 lidstaten die geen of zeer 
minimaal wijnaccijns heffen moeten bedenken dat zij door geen wijnaccijns te heffen 
ook de concurrentie uit de nieuwe wijnlanden onbelast op de wijnmarkt binnenhalen, 
en dat ook zij aansprakelijk zijn voor de maatschappelijke schade van alcoholgebruik 
en het toenemend riskant alcoholverbruik door jongeren, die zij met hun onbelaste 
dranken exporteren naar andere lidstaten1472. Met de aangekondigde nieuwe marktor-
dening wijn, waarbij de EC de beschikbare middelen inzet voor kwaliteitsverbete-
ringsprogramma’s voor de Europese wijnproductie en wijnpromotiefondsen, is de 
wijnsector als eerste gebaat. Tot dusverre staat de wijnaccijns geheel los van de 
marktordening wijn, dus ook los van de financiering daarvan. Omdat de marktorde-
ning wordt bekostigd uit de gemeenschapsbegroting, is het een sociaal-economisch 
gezond uitgangspunt ter gelegenheid van de nieuwe marktordening wijn meer Euro-
pese samenwerking te betonen door de nieuwe marktordening wijn te bekostigen uit 
de opbrengsten van de wijnaccijns. 

Indien toch de wijnaccijns in zijn nihilpositie wordt bestendigd en derhalve het 
nultarief niet aan inflatoire ontwikkelingen kan worden aangepast, onder ogen te 
worden gezien dat het in de lucht houden van de schorsingsregeling voor wijnproduc-
ten (bestaand uit schorsing van de accijns tijdens het verkeer en verblijf van wijnpro-
ducten binnen het stelsel van onderling verbonden belastingentrepots), het stellen 
van zekerheid voor de verschuldigde accijns en het gebruik van geleidedocumenten, 
waarmee de verblijfplaats ervan voortdurend kan worden gevolgd, uit het oogpunt 
van administratievelastendruk weinig zinvol is voor goederen die niet of nauwelijks 
worden belast. 

4.9.6 Andere gegiste dranken 

De categorie andere gegiste dranken ofwel vruchtenwijn is verwant met de categorie 
druivenwijn. Deze categorie is gecreëerd op wens van enkele lidstaten om deze dran-
ken anders te kunnen belasten dan druivenwijn1473. Niettemin zijn de nationale tarie-
ven op die van twee lidstaten na identiek aan die van niet-mousserende en mousseren-
de wijn1474. 

Bij andere gegiste dranken moet voornamelijk worden gedacht worden aan vruch-
tenwijn. Daarom wordt deze categorie hierna aangeduid met ‘vruchtenwijn’. De lid-
staten passen op alle producten die aan de accijns van andere niet-mousserende ge-
giste dranken dan wijn en bier zijn onderworpen hetzelfde accijnstarief toe. Evenzo 
passen de lidstaten hetzelfde accijnstarief toe op alle producten die aan de accijns op 
andere mousserende gegiste dranken dan wijn en bier zijn onderworpen. Op niet-

 
1472.  EC, Naar een duurzame Europese wijnsector, Mededeling van de Commissie aan de Raad en het 

Europees Parlement, COM(2006) 319 definitief, Brussel, 22 juni 2006, blz. 7-8. 
1473.  Artikel 12 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1474.  Frankrijk en Denemarken. Artikel 13 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. EC, Excise 

Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, Brussels July 2006. 
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mousserende en op mousserende gegiste dranken mag hetzelfde accijnstarief worden 
toegepast. 

Verlaagde tarieven mogen worden toegepast op alle soorten niet-mousserende en 
mousserende wijn met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 
8,5%vol1475. 

De accijns van vruchtenwijn wordt bepaald op basis van het aantal hectoliters 
eindproduct1476. 

4.9.7 Intermediaire dranken 

Het minimumtarief van de accijns van intermediaire dranken, ofwel tussenproduc-
ten1477 bedraagt (vanaf 1 januari 1993) € 45 per hectoliter1478. Het laagste tarief op een 
fles van 0,75 liter wordt gehanteerd door Cyprus en Griekenland (€ 0,34), in België is 
dat € 0,74 (niet-mousserende tussenproducten) en € 1,21 (mousserende tussenpro-
ducten), in Nederland € 0,77 (niet-mousserende tussenproducten) en € 1,51 (mousse-
rende tussenproducten), in Frankrijk € 1,61, in het VK € 2,53, in Ierland € 2,97, in Fin-
land € 3,18 en in Zweden € 3,64. Het Europees gemiddelde bedraagt € 0,981479. 

Van tussenproducten mag geen hogere accijns worden geheven dan van 
niet-mousserende wijn en andere niet-mousserende gegiste dranken1480. Van alle 
tussenproducten wordt accijns naar eenzelfde tarief geheven1481. Van tussenproducten 
met een effectief alcoholvolumegehalte van ten hoogste 15%vol mag echter accijns 
naar een verlaagd tarief worden geheven, mits dat verlaagd tarief (1) niet meer dan 
40% lager is dan het normale nationale accijnstarief, en (2) niet lager is dan het norma-
le nationale tarief dat wordt toegepast op niet-mousserende gegiste dranken1482. Van 
in bepaalde gebieden voortgebrachte likeurwijnen1483 mag accijns worden geheven 
naar één enkel verlaagd tarief, dat onder het minimumtarief mag liggen, doch dat niet 
meer dan 50% lager mag zijn dan het normale nationale accijnstarief, of niet lager mag 
zijn dan het minimumtarief dat wordt toegepast op tussenproducten1484. 

Van tussenproducten die verpakt zijn in flessen met een champignonvormige kurk 
of stop die door draden of banden of anderszins is geborgd, of een overdruk hebben 
teweeggebracht door koolzuurgas in oplossing van drie bar of meer, mag accijns wor-
den geheven naar hetzelfde tarief als dat voor andere mousserende gegiste dranken, 
op voorwaarde dat dit tarief hoger is dan het nationale tarief voor tussenproducten1485. 

 
1475.  Artikel 14 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1476.  Artikel 13 lid 1 en lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1477.  Artikel 17 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1478.  Artikel 4 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1479.  EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, Brussels July 2006. 
1480. Artikel 16 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1481. Artikel 18 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1482. Artikel 18 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1483.  Als bedoeld in artikel 13 lid 1 en lid 2 van Verordening (EEG) nr. 4252/88. 
1484. Artikel 18 lid 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1485. Artikel 18 lid 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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Ten behoeve van bepaalde lidstaten bestaan bijzondere tariefsdifferenties voor alcohol 
en alcoholhoudende dranken1486.  

De lidstaten mogen een verlaagd tarief toepassen op tussenproducten met een ef-
fectief alcoholvolumegehalte van ten hoogste 15%vol, mits dat verlaagd tarief1487 (1) 
niet meer dan 40% lager is dan het nationale accijnstarief, of (2) niet lager is dan het 
normale nationale tarief dat wordt toegepast op niet-mousserende wijn en andere 
niet-mousserende gegiste dranken.  

De lidstaten mogen een verlaagd tarief toepassen op bepaalde regionale kwaliteits-
likeurwijnen1488. Dit verlaagde tarief mag beneden het minimumtarief liggen met als 
absoluut minimum 50% van het gangbare nationale accijnstarief, dan wel niet lager 
dan het minimumtarief dat wordt toegepast op tussenproducten1489.  

 
1486. Frankrijk mag van rum (als bedoeld in artikel 1 lid 4 onderdeel a Verordening gedistilleerde 

dranken), geproduceerd van suikerriet dat is geoogst op de plaats van vervaardiging (als bedoeld 
in artikel 1 lid 3 onderdeel l Verordening gedistilleerde dranken), accijns heffen naar een verlaag-
de tarief dat lager mag zijn dan het minimumtarief, doch niet meer dan 50% onder het normale 
nationale tarief voor ethylalcohol mag (artikel 23 aanhef en lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhou-
dende dranken). Mutatis mutandis mag Griekenland hetzelfde voor alcoholhoudende anijsdran-
ken, ofwel  (ouzo) (artikel 23 aanhef en lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken). 
Griekenland mag een verlaagd accijnstarief toepassen op ethylalcohol die wordt verbruikt in de 
departementen Lesbos, Chios, Samos, de Dodekanesos en de Cycladen, alsmede op Thassos, de 
noordelijke Sporaden, Samothraki en Skiros (artikel 7 lid 1 eerste volzin Tariefrichtlijn alcohol-
houdende dranken). Het verlaagde tarief, dat lager mag zijn dan het minimumaccijnstarief, mag 
niet minder bedragen dan 50% van het normale nationale accijnstarief voor ethylalcohol (artikel 7 
lid 1 slotzin Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken). Italië mag de op 1 januari 1992 geldende 
vrijstellingen en verlaagde accijnstarieven, die minder dan de minimumtarieven mogen bedragen, 
blijven toepassen op alcohol en alcoholhoudende dranken die worden verbruikt in Gorizia en het 
Aostadal (artikel 7 lid 2 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken). Het Verenigd Koninkrijk mag de 
vrijstellingen die het op 1 januari 1992 toepaste, blijven toepassen op de volgende producten op 
geconcentreerde moutdrank, aromatische bitters, kruiden en andere aromatische bestanddelen 
(artikel 28 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken). Portugal mag op Madeira van wijn ver-
kregen van de zuiver regionale druivenrassen (als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 
4252/88), van rum, met de geografische kenmerken (als bedoeld in artikel 5 lid 3 en in bijlage II 
punt 1 van Verordening gedistilleerde dranken) en van likeuren geproduceerd van subtropisch 
fruit verrijkt met eau de vie van suikerriet en met de kenmerken en kwaliteiten (als bedoeld in ar-
tikel 5 lid 3 onderdeel b van Verordening gedistilleerde dranken), accijns heffen naar verlaagde ta-
rieven die niet lager zijn dan 50% van de nationale tarieven. Op de Azoren mag Portugal van likeu-
ren (als bedoeld in artikel 1 lid 4 onderdeel r van Verordening gedistilleerde dranken), verkregen 
van passievrucht en ananas en van wijn eau de vie en druivendraf eau de vie met de kenmerken 
en kwaliteiten (als bedoeld in artikel 1 lid 4 onderdeel d en onderdeel f van Verordening gedistil-
leerde dranken), accijns heffen naar verlaagde tarieven die niet lager zijn dan 50% van de nationa-
le tarieven (artikel 7 lid 3 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken). 

1487.  Artikel 18 lid 3 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1488.  Als bedoeld in artikel 13 lid 1 en lid 2 van Verordening (EEG) nr. 4252/88 van de Raad van 

21 december 1988 inzake de bereiding en de afzet van in de Gemeenschap voortgebrachte li-
keurwijn, PB van 31 december 1988, nr. L 373, blz. 59. 

1489.  Artikel 18 lid 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 



4.9   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

552 

De EC heeft op 8 september 2006 voorgesteld het minimumtarief voor tussen-
producten per 1 januari 2008 – veel te bescheiden – te verhogen van € 45 naar € 59 
per hectoliter1490.  

Voor tussenproducten die zijn verpakt in flessen met een champignonvormige kurk 
die door draden of banden of anderszins is geborgd, of een overdruk hebben van drie 
bar of meer, teweeggebracht door koolzuurgas in oplossing, mogen de lidstaten het-
zelfde tarief toepassen als het tarief voor andere mousserende gegiste dranken1491, op 
voorwaarde dat dit tarief hoger is dan het nationale accijnstarief voor tussenproduc-
ten1492. 

4.9.8 Gedistilleerde dranken en ethylalcohol 

4.9.8.1 Minimumtarieven en nationale tarieven 

Het minimumtarief van gedistilleerde dranken en ethylalcohol bedraagt (vanaf 1 ja-
nuari 1993) € 550 per hectoliter absolute alcohol. Lidstaten die op 19 oktober 1992 
van alcohol en alcoholhoudende dranken accijns hieven naar een tarief van niet meer 
dan € 1.000 per hectoliter absolute alcohol, mogen dat tarief niet verlagen. Verder 
mogen lidstaten die van (1) bier, (2) wijn, (3) andere gegiste dranken dan wijn en bier, 
(4) tussenproducten en (5) ethylalcohol accijns hieven naar een tarief van meer dan 
€ 1.000 per hectoliter absolute alcohol, dat tarief niet tot minder dan € 1.000 verla-
gen1493. Het laagste tarief op een fles van 0,70 liter gedistilleerd wordt gehanteerd door 
Bulgarije met € 1,58 accijns, gevolgd door Cyprus met € 1,71; Nederland heft € 4,21, 
België € 4,91, met Ierland met € 10,99 en Zweden met € 15,09 aan kop. Het Europees 
gemiddelde bedraagt € 4,161494. 

De EC heeft op 8 september 2006 voorgesteld het minimumtarief voor gedistilleer-
de dranken per 1 januari 2008 te verhogen van € 550 naar € 720 per hectoliter1495.  

Frankrijk mag van rum1496 geproduceerd van suikerriet dat is geoogst op de plaats 
van vervaardiging1497 met een gehalte aan andere vluchtige stoffen dan ethyl- en me-
thylalcohol van ten minste 225 gram per hectoliter absolute alcohol en met een effec-
tief alcoholvolumegehalte van ten minste 40%vol accijns heffen naar een verlaagd 

 
1490.  EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de 

onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, van 
8 september 2006, COM(2006) 486 definitief, 20060165 (CNS), Brussel 2006. 

1491.  Als bedoeld in artikel 12 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1492.  Artikel 18 lid 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1493.  Artikel 20 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken.Artikel 3 Tariefrichtlijn alcoholhoudende 

dranken. 
1494.  EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, Brussels July 2006. 
1495.  EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/84/EEG betreffende de 

onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, van 
8 september 2006, COM(2006) 486 definitief, 20060165 (CNS), Brussel 2006. 

1496.  Als bedoeld in artikel 1 lid 4 onderdeel a Verordening gedistilleerde dranken. 
1497.  Als bedoeld in artikel 1 lid 3 onderdeel l Verordening gedistilleerde dranken. 
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tarief dat lager is dan het communautaire minimumtarief, doch ten minste 50% van 
het normale nationale tarief voor ethylalcohol1498.  

Griekenland mag van  (ouzo), de Grieks-nationale anijsdrank1499, accijns heffen 
naar een verlaagd tarief dat lager mag zijn dan het minimumtarief, doch ten minste 
50% van het normale nationale tarief voor ethylalcohol1500. Griekenland mag ook een 
verlaagd tarief heffen van ethylalcohol die wordt verbruikt in de departementen Les-
bos, Chios, Samos, de Dodekanesos en de Cycladen, alsmede op Thassos, de noordelij-
ke Sporaden, Samothraki en Skiros. Dat verlaagde tarief mag lager zijn dan het com-
munautaire minimumtarief, doch ten minste 50% van het normale nationale accijnsta-
rief voor ethylalcohol1501. 

4.9.8.2 Kleine distilleerderijen 

Van ethylalcohol die is geproduceerd door kleine distilleerderijen1502, mag accijns 
worden geheven naar een verlaagd tarief dat onder het minimumtarief mag liggen, 
mits de productie van die distilleerderijen niet meer bedraagt dan 10 hectoliter abso-
lute alcohol per jaar1503. Ook mogen verlaagde tarieven worden toegepast op ethylal-
cohol die is geproduceerd door distilleerderijen met een productie tussen 10 en 20 

 
1498.  Artikel 23 aanhef en lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1499.  Met anijs gearomatiseerde gedistilleerde drank mag  (ouzo) worden genoemd indien de be-

treffende drank (1) uitsluitend in Griekenland is bereid, (2) wordt verkregen door blending van al-
cohol die is gearomatiseerd door distillatie of aftrekking over zaden van anijs en eventueel van 
venkel, mastiek van een inheemse mastiekstruik van het eiland Chios (Pistacia lentiscus Chia of la-
tifolia) en andere aromatische zaden, planten en vruchten; de via distillatie gearomatiseerde alco-
hol vertegenwoordigt ten minste 20% van het alcoholgehalte van  (ouzo). Dit distillaat (1) 
wordt verkregen door distillatie in traditionele discontinue koperen distilleerkolven met een in-
houd van ten hoogste 1.000 liter, (2) heeft een alcoholgehalte van ten minste 55%vol en ten hoog-
ste 80%vol.  is kleurloos en heeft een suikergehalte van ten hoogste 50 gram per liter. Artikel 
1 lid 4 onderdeel o ten 3° Verordening gedistilleerde dranken. 

1500.  Artikel 23 aanhef en lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1501.  Artikel 7 lid 1 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1502.  Onder kleine distilleerderij wordt verstaan: een distilleerderij die juridisch en economisch onaf-

hankelijk is van andere distilleerderijen en die niet onder licentie werkt. Naar analogie met de 
kleine brouwerij maakt de kleine distilleerderij geen gebruik van installaties van andere distil-
leerderijen, vervaardigt slechts ethylalcohol in licentie als die onder licentie vervaardigde ethyl-
alcohol slechts een klein deel van de totale productie uitmaakt, en de totale productie van eigen 
en onder licentie vervaardigde ethylalcohol is niet meer dan 10 hectoliter absolute alcohol per 
jaar, gemeten naar de productie van het voorafgaande kalenderjaar. Samenwerkingverbanden van 
kleine distilleerderijen zijn tezamen gebonden aan de limiet van 10 hectoliter absolute alcohol per 
jaar. De richtlijn geeft voor de limiet van 200.000 hectoliter geen referentiekader. De verlaagde ta-
rieven zijn toepasselijk op zowel binnenlandse geproduceerde ethylalcohol als ethylalcohol af-
komstig uit andere lidstaten. Voor kleine distilleerderijen die geen intracommunautaire transac-
ties verrichten, mogen specifieke heffingsregels worden vastgesteld, waarbij deze bedrijven niet 
aan de regels inzake de belastingentrepots worden onderworpen, en waarbij de accijns op forfai-
taire basis wordt geheven. Artikel 22 lid 2, lid 3 en lid 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken. 

1503. Artikel 22 lid 1 eerste volzin Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken.  
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hectoliter absolute alcohol per jaar, mits de betreffende lidstaat dat tarief op 1 januari 
1992 al toepaste. Verder mogen verlaagde tarieven worden toegepast op gedistilleerde 
dranken1504 met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 10%vol1505. Een 
verlaagd tarief mag niet lager zijn dan 50% van het normale nationale accijnstarief1506. 

4.9.9 Vrijstellingen alcoholhoudende producten 

4.9.9.1 Facultatieve vrijstellingen 

Het navolgende verbruik van ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten mag 
worden vrijgesteld onder de voorwaarden die de lidstaten daaraan zelf stellen ten 
behoeve van de juiste en eenvoudige toepassing van deze vrijstellingen en ter voor-
koming van fraude, ontwijking of misbruik1507: 
1. voor analyses, noodzakelijke productietests of wetenschappelijke doeleinden; 
2. ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek; 
3. in ziekenhuizen en apotheken worden gebruikt voor medische doeleinden; 
4. bij productieprocessen, mits het eindproduct geen alcohol bevat; 
5. bij de vervaardiging van een goed dat niet met accijns is belast. 
 
Het staat de lidstaten vrij deze vrijstellingen te effectueren via teruggaaf van reeds 
voldane accijns1508. 

4.9.9.2 Verplichte vrijstellingen 

In de navolgende gevallen zijn ethylalcohol en ethylalcoholhoudende producten ver-
plicht vrijgesteld onder de voorwaarden die de lidstaten daaraan zelf stellen ten be-
hoeve van de juiste en eenvoudige toepassing van deze vrijstellingen en ter voorko-
ming van fraude, ontwijking of misbruik1509: 
1. verhandeling, mits volledig gedenatureerd overeenkomstig de voorschriften van 

de betreffende lidstaat; 
2. verbruik voor de vervaardiging van niet voor menselijke consumptie bestemde 

producten, mits volledig gedenatureerd overeenkomstig de voorschriften van een 
lidstaat; 

3. verbruik voor de vervaardiging van azijn (GN-code 2209); 
4. verbruik voor de vervaardiging van geneesmiddelen, bedoeld in de Richtlijn far-

maceutische specialiteiten1510; 

 
1504.  Producten van GN-code 2208. 
1505. Artikel 23 aanhef en lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken.  
1506. Artikel 22 lid 1 slotzin Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken.  
1507.  Artikel 27 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1508.  Artikel 27 lid 6 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1509.  Artikel 27 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1510.  Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van de wette-

lijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (65/65/EEG van 26 
januari 1965; PB L 22 van 9 februari 1965). 
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5. verbruik voor de productie van aroma’s voor de bereiding van levensmiddelen en 
niet-alcoholhoudende dranken met een alcoholvolumegehalte van niet meer dan 
1,2%vol; 

6. verbruik, rechtstreeks of als bestanddeel van een halffabricaat, voor de vervaardi-
ging van levensmiddelen, gevuld of anderszins, waarvan het alcoholgehalte niet 
meer bedraagt dan 8,5 liter absolute alcohol per 100 kilogram product voor cho-
cola, en vijf liter absolute alcohol per 100 kilogram product voor andere produc-
ten. 

 
Het staat de lidstaten vrij deze vrijstellingen te effectueren via teruggaaf van reeds 
voldane accijns1511. 

Met betrekking tot de distributie van gedenatureerde alcohol geldt, dat de nationa-
le denatureringsvoorschriften1512. De tweede vrijstellingsvoorwaarde is dat de schor-
singsregeling op het handelsverkeer van volledig gedenatureerde alcohol worden 
toegepast1513. 

Indien een lidstaat van oordeel is dat een gedenatureerd ethylalcohol- of ethylalco-
holhoudend product waarvoor de vrijstelling geldt, leidt tot fraude, ontduiking of 
misbruik, mag de vrijstelling worden geweigerd of een reeds verleende vrijstelling 
ingetrokken. Die lidstaat stelt de EC hiervan terstond in kennis. De EC deelt deze ken-
nisgeving binnen één maand na ontvangst mede aan de overige lidstaten. Een defini-
tief besluit wordt vervolgens genomen volgens de procedure van raadpleging van het 
Accijnscomité1514. Dat besluit behoeft niet met terugwerkende kracht te worden toe-
gepast1515. 

4.9.9.3 Vrijstelling vervaardiging alcoholhoudende dranken door particulieren 

Overeenkomstig het internemarktbeginsel is vrijgesteld de voortbrenging van bier, 
wijn en andere niet-mousserende en mousserende gegiste dranken die door particu-
lieren voor eigen gebruik en zonder handelsoogmerken zijn geproduceerd en worden 
geconsumeerd1516. 

4.9.10 Energieproducten en elektriciteit 

4.9.10.1 Minimumtarieven en nationale tarieven 

De lidstaten heffen accijnzen van energieproducten en elektriciteit overeenkomstig de 
regels van de Accijnsrichtlijn en de Richtlijn energiebelastingen. De nationale tarieven 

 
1511.  Artikel 27 lid 6 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1512.  Artikel 27 lid 3 en lid 4 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1513.  Artikel 27 lid 1 onderdeel a slotzin Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1514.  Als bedoeld in artikel 24 Accijnsrichtlijn.  
1515.  Artikel 27 lid 5 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1516. Artikel 6, artikel 10 en artikel 14 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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die de lidstaten daarbij toepassen1517, mogen evenmin als bij de andere communautai-
re accijnzen onder de voorgeschreven minimumbelastingniveaus liggen. Onder het 
begrip belastingniveau wordt verstaan: het totaal van alle geheven indirecte belastin-
gen (de BTW uitgezonderd), rechtstreeks of niet-rechtstreeks berekend over de hoe-
veelheid energieproducten en elektriciteit op het tijdstip van uitslag tot verbruik1518. 
De verschuldigdheid van de EB van elektriciteit ontstaat op het moment van levering. 
Dat is het moment waarop aan het minimumtarief moet worden voldaan. Dit betekent 
dat iedere geleverde kWh ten minste moet zijn belast naar het minimumtarief1519. 

De minimumtarieven vormen een afspiegeling van de concurrentiepositie van de 
verschillende energieproducten en elektriciteit. Daarom worden deze voor de niet-
wegvervoerbrandstoffen en elektriciteit zo veel mogelijk berekend op grond van ener-
gie-inhoud. Voor de wegvervoerbrandstoffen is dit criterium niet geschikt1520. Energie-
producten voor niet-wegvervoertoepassingen, zoals voor bepaalde industriële en 
handelsdoeleinden en voor verwarming, worden gewoonlijk lager belast dan energie-
producten die voor voortbeweging moeten zorgen1521. Dit uitgangspunt wordt toege-
past op de minimumtarieven voor energieproducten die als motorbrandstof worden 
gebruikt in de land- en tuinbouw, visteelt of bosbouw, voor stationaire motoren, voor 
installaties en machines die worden gebruikt in de bouw, de weg- en waterbouw en 
voor openbare werken, alsmede voor voertuigen bestemd om buiten de openbare weg 
te worden gebruikt of waarvoor geen vergunning is verleend voor overwegend ge-
bruik op de openbare weg1522, en voor verwarmingsbrandstoffen1523. 

De Richtlijn energiebelastingen bevat tevens enkele verplichte uitzonderingen op 
de normale regels en een reeks facultatieve bepalingen die de lidstaten de mogelijk-
heid bieden voor bepaalde beleidsdoeleinden belastingverlaging of -vrijstelling te 
verlenen. Daarnaast zijn in de bijlagen II en III bij de richtlijn – naar telling van de EC – 
nog eens 127 derogaties ofwel afwijkingen opgenomen waarbij lidstaten bevoegd zijn 
met betrekking tot diverse energieproducten en elektriciteit en doeleinden gedifferen-
tieerde tarieven toe te passen of vrijstellingen te verlenen1524. Een aantal hiervan is al 
door tijdsverloop vervallen. Op 31 december 2006 zijn – ook naar telling van de EC – 

 
1517.  Als bedoeld in artikel 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1518.  Artikel 4 Richtlijn energiebelastingen. 
1519.  Voor de Nederlandse situatie betekent dit dat het verbruik boven 10 miljoen kWh in beginsel wat 

betreft het zakelijk verbruik belast zal moeten worden tegen het verplichte minimumtarief van 
€ 0,0005 per kWh en wat betreft het niet-zakelijk verbruik tegen het verplichte minimumtarief 
van € 0,0010 per kWh. Hierin is voorzien door het plafond in de EB te laten vervallen en de intro-
ductie van een vierde schijf, voor het verbruik boven 10 miljoen kWh, gekoppeld aan de Europese 
minimumtarieven. 

1520.  Overweging 14 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
1521.  Overweging 18 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
1522.  Artikel 8 Richtlijn energiebelastingen. 
1523.  Artikel 9 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
1524.  Sedert de inwerkingtreding van de Richtlijn energiebelastingen zijn uit hoofde van artikel 19 van 

deze richtlijn drie derogaties toegekend aan Frankrijk, Zweden en het VK. 
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111 uitzonderingen vervallen1525. Bij wijziging van één of meer tarieven kunnen reeds 
tot verbruik uitgeslagen voorraden energieproducten aan een belastingverhoging of 
belastingverlaging worden onderworpen1526. 

De meeste specifieke, dat wil zeggen op lidstaten afzonderlijk gerichte derogaties 
in bijlage II bij de Richtlijn energiebelastingen, zijn terug te voeren op de per 1 januari 
2004 vervallen Structuurrichtlijn minerale oliën1527. Deze zijn in 2001 voor het laatst 
verlengd en met kleine aanpassingen in de Richtlijn energiebelastingen opgenomen 
om in de meeste gevallen ultimo 2006 te vervallen1528. De Structuurrichtlijn minerale 
oliën voorzag slechts in een beperkt aantal facultatieve vrijstellingen en verlagingen. 
De lidstaten konden specifieke beleidsdoelstellingen uitsluitend via specifieke deroga-
ties realiseren1529. Het meest kansrijk waren derogaties op het gebied van duurzame 
ontwikkeling. Met de komst van de Richtlijn energiebelastingen, die zelf ruime arm-
slag biedt voor vrijstellingen en gedifferentieerde tarieven ten behoeve van specifieke 
beleidsdoelstellingen is daarin verandering gekomen. 

Voor de EU10 is met bijlage III bij de richtlijn in een soortgelijke regeling voor-
zien1530. Voor de twee lidstaten die per 1 januari 2007 tot de Gemeenschap zijn toege-
treden, is met Bijlage VI en Bijlage VII bij het Protocol van de Toetredingsakte voorzien 
in overgangsmaatregelen1531. 

Zoals gezegd, moeten de lidstaten de minimumtarieven tot uitgangspunt nemen bij 
de vaststelling van hun nationale tarieven. De wijze waarop de lidstaten de armslag 
die de minimumtarieven en de mogelijkheden tot toepassing van verlaagde tarieven 
en vrijstellingen bieden, hebben benut, geeft het navolgende onrustige beeld, dat nog 
allesbehalve in een interne markt past (cijfers 2006): 

 
Minimumtarieven per 1 januari 2004 (Bijlage I Richtlijn energiebelastingen) 

en laagste, hoogste en gemiddelde nationale tarieven van de EU27 

 

Energieproduct 

met minimum-, laagst, 

hoogst en gemiddeld tarief 

 

Als motor-

brandstof 

  

 

Voor stationai-

re en mobiele 

werktuigen 

 

Gebruik als verwarmings-

brandstoffen en gebruik 

elektriciteit 

 
1525.  Artikel 18 lid 1, artikel 18bis lid 1 en artikel 18ter lid 1 Richtlijn energiebelastingen. COM(2006) 

342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de derogaties in bijlage II 
en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 30 juni 2006. 

1526.  Artikel 22 Richtlijn energiebelastingen. 
1527.  Meer precies: artikel 8 lid 4 Structuurrichtlijn minerale oliën.  
1528.  Beschikking 2001/224/EEG van de Raad van 12 maart 2001 houdende verlagingen en vrijstellin-

gen van de accijns van bepaalde minerale oliën die gebruikt worden voor specifieke doeleinden, 
PB L 84 van 23 maart 2001, blz. 23. 

1529.  Artikel 8 lid 4 Structuurrichtlijn minerale oliën. Thans: artikel 19 Richtlijn energiebelastingen. 
1530.  Richtlijn 2004/74/EG van de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 2003/96/EG tenein-

de bepaalde lidstaten toe te staan om tijdelijke vrijstellingen of verlagingen van de belastingni-
veaus toe te passen voor energieproducten en elektriciteit. Daarnaast werd direct in het Toetre-
dingsverdrag aan twee nieuwe lidstaten een overgangsperiode van één jaar toegestaan. 

1531.  Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië, PB L 
157 van 21 juni 2005. 
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   zakelijk niet-zakelijk 

Gelode benzine per 1.000 liter (GN-codes 2710 11 31, 2710 11 51 en 2710 11 59) 

– minimumtarief E 421 -- -- -- 

– laagst nationaal tarief E 421,15 

(Litouwen) 

-- -- -- 

– hoogst nationaal tarief E 826,47 

(VK) 

-- -- -- 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

E 519,15 -- -- -- 

Loodvrije benzine per 1.000 liter (GN-codes 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49) 

– minimumtarief E 359 -- -- -- 

– laagst nationaal tarief E 359,88 

(Slovenië) 

-- -- -- 

– hoogst nationaal tarief E 738,09 

(VK) 

-- -- -- 

– gemiddld nationaal 

tarief  

E 461,41 -- -- -- 

Gasolie per 1.000 liter (GN-codes 2710 19 41 t/m 2710 19 49) 

– minimumtarief E 302 E 21 E 21 E 21 

– laagst nationaal tarief E 302,60 

(Slovenië) 

E 21 

(België en 

Luxemburg) 

E 21,05 

(Litouwen) 

E 21,05 

(Litouwen) 

– hoogst nationaal tarief E 782,35 

(VK) 

E 403,89 

(Denemarken) 

E 403,21 

(Italië) 

E 403,21 

(Italië) 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

E 346,89 E 181,26 E 158,14 E 149,72 

Kerosine per 1.000 liter (GN-codes 2710 19 21 en 2710 19 25) 

– minimumtarief E 302 E 21 E 0 E 0 

– laagst nationaal tarief E 302 

(Luxemburg) 

E 21 

(België en 

Luxemburg) 

E 0 

(Luxemburg 

en het VK) 

E 0 

(Luxemburg 

en het VK) 

– hoogst nationaal tarief E 783,38 

(VK) 

E 654,50 

(Duitsland) 

E 654,50 

(Duitsland) 

E 654,50 

(Duitsland) 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

E 373,64 E 211,25 E 192,20 E 192,20 

Zware stookolie per 1.000 kilogram (GN-codes 2710 19 61 t/m 2710 19 69) 

– minimumtarief -- -- E 15 E 15 

– laagst nationaal tarief -- -- E 15 

(België en 

Luxemburg) 

E 15 

(België en 

Luxemburg) 

– hoogst nationaal tarief -- -- E 406,94 

(Hongarije) 

 

E 406,94 

(Hongarije) 

 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

-- -- E 64,91 E 64,94 



Het tarief 4.9 

559 

Minimumtarieven per 1 januari 2004 (Bijlage I Richtlijn energiebelastingen) 

en laagste, hoogste en gemiddelde nationale tarieven van de EU27 

 

Energieproduct 

met minimum-, laagst, 

hoogst en gemiddeld tarief 

 

Als motor-

brandstof 

  

 

Voor stationai-

re en mobiele 

werktuigen 

 

Gebruik als verwarmings-

brandstoffen en gebruik 

elektriciteit 

   zakelijk niet-zakelijk 

LPG per 1.000 kilogram (GN-codes 2711 12 11 t/m 2711 19 00) 

– minimumtarief E 125 E 41 E 0 E 0 

– laagst nationaal tarief E 125 

(Spanje)  

E 41 

(België en 

Luxemburg) 

E 0 

(13 lidstaten) 

E 0 

(13 lidstaten) 

– hoogst nationaal tarief E 466,34 

(Denemar-

ken) 

E 466,34 

(Denemarken) 

E 354,98 

(Denemar-

ken) 

E 354,98 

(Denemar-

ken) 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

E 141,18 E 110,61 E 51,89 E 58,58 

Aardgas per gigajoule bovenste verbrandingswaarde (GN-codes 2711 11 00 en 2711 21 00) 

– minimumtarief E 2,6 E 0,3 E 0,15 E 0,3 

– laagst nationaal tarief E 2,65 

(Cyprus) 

E 0,3133 

(Italië) 

E 0,1507 

(Nederland) 

E 0,53 

(Finland) 

– hoogst nationaal tarief E 132,35 

(VK) 

E 9,41 

(Denemarken) 

E 6,93 

(Denemar-

ken) 

E 6,93 

(Denemar-

ken) 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

E 6,18 E 1,12 E 0,951 E 0,78 

Kolen en cokes per gigajoule (GN-codes 2701, 2702 en 2704) 

– minimumtarief -- -- E 0,15 E 0,3 

– laagst nationaal tarief -- -- E 0,15 

(Ierland, 

Italië, Portu-

gal) 

E 0,30 

(België) 

– hoogst nationaal tarief -- -- E 9,82 

(Zweden) 

E 9,82 

(Zweden) 

– gemiddeld nationaal 

tarief  

-- -- E 0,93 E 0,93 

Elektriciteit per MWh (GN-code 2716) 

– minimumtarief -- -- E 0,5 E 1,0 

– laagst nationaal tarief -- -- E 0,5 

(Luxemburg) 

E 1,0 

(Luxem-

burg) 

– hoogst nationaal tarief -- -- E 89,25 

(Denemar-

ken) 

E 80,54 

(Denemar-

ken) 

– gemiddeld nationaal -- -- E 5,41 E 5,56 
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Minimumtarieven per 1 januari 2004 (Bijlage I Richtlijn energiebelastingen) 

en laagste, hoogste en gemiddelde nationale tarieven van de EU27 

 

Energieproduct 

met minimum-, laagst, 

hoogst en gemiddeld tarief 

 

Als motor-

brandstof 

  

 

Voor stationai-

re en mobiele 

werktuigen 

 

Gebruik als verwarmings-

brandstoffen en gebruik 

elektriciteit 

   zakelijk niet-zakelijk 

tarief  

 

Twaalf lidstaten mogen gedurende aangewezen overgangsperiodes op benzine natio-
nale tarieven toepassen beneden de gemeenschappelijke minimumtarieven om gelei-
delijk naar en boven die minimumtarieven toe en uit te groeien1532. Gelode benzine is 
in Finland, Letland, Luxemburg, Malta en Nederland niet meer op de markt; in het VK 
alleen nog voor houders van een specifieke vergunning. In Luxemburg is nog wel gelo-
de benzine voor vliegtuigen op de markt. Voor ongelode benzine geldt in Letland een 
verlaagd tarief van € 261,46 per 1.000 liter wanneer daaraan ten minste 4,5% tot 5,0% 
ethanol dan wel ten minste 10% tot 12% ETBE is toegevoegd. In Luxemburg geldt een 
verlaagd tarief voor ongelode benzine met bio-ethanol van € 429,1946 per 1.000 liter. 
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Italië, Hongarije, Ierland, Luxem-
burg, Oostenrijk, Polen, het VK en Zweden sturen nog met gedifferentieerde tarieven 
op het zwavelgehalte in ongelode benzine, diesel en andere gasolie, kerosine en zware 
stookolie. Hongarije kent een teruggaafregeling voor accijns voldaan voor bio-ethanol 
in ETBE die ten minste voor 15% deel uitmaakt van ongelode benzine. De Finse en de 
Zweedse benzineaccijns omvat ook een CO2-element. Voor bio-ethanol en biodiesel 
voor het wegverkeer geldt in het VK een verlaagd tarief van € 398,53 per 1.000 liter.  

Negen lidstaten (Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Letland, Litouwen, 
Luxemburg, Roemenië en Spanje) passen op diesel (dat wil zeggen gasolie als brandstof 
voor het wegverkeer) gedurende aangewezen overgangsperiodes nationale tarieven 
toe beneden de gemeenschappelijke minimumtarieven om geleidelijk naar en boven 
die minimumtarieven toe en uit te groeien1533. Spanje moet per 1 januari 2007 zijn 
derogatie hebben beëindigd en het minimumtarief voor diesel van € 302 toepassen1534. 
Litouwen belast diesel voor stationaire en mobiele machinerieën als enige beneden het 
gemeenschappelijk minimumtarief van € 211535. Drie lidstaten (België, Letland en 
Luxemburg) passen op gasolie bestemd voor verwarming gedurende aangewezen 
overgangsperiodes nationale tarieven toe beneden de gemeenschappelijke minimum-
tarieven om geleidelijk naar en boven die minimumtarieven toe en uit te groeien1536. 

 
1532.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II en Bijlage III bij 

de Richtlijn energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte 
van Bulgarije en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1533.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II en Bijlage III bij 
de Richtlijn energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte 
van Bulgarije en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1534.  Artikel 18 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1535.  Zie: artikel 18bis Richtlijn energiebelastingen. 
1536.  Zie: artikel 18 en artikel 18bis Richtlijn energiebelastingen. 
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De Deense, Finse, Sloveense en Zweedse accijnzen van gasolie, kerosine en van zware 
stookolie omvat ook een CO2-element. Cyprus en Griekenland passen een verlaagd 
tarief toe op gasolie en kerosine voor verwarming in de winter, gedefinieerd als de 
periode van 15 oktober tot en met 30 april; het normale Griekse tarief bedraagt € 260 
voor alle doeleinden. Griekenland hanteert een teruggaaf van € 125 voor diesel voor 
gebruik als brandstof voor stationaire en mobiele machines onder fiscaal toezicht. 
Italië heeft een verlaagd tarief. Agrarisch gebruik van gasolie is op Cyprus en in 
Luxemburg en Oostenrijk vrijgesteld. In Hongarije, Letland en Luxemburg gelden ver-
laagde tarieven voor gasolie waaraan biodiesel is toegevoegd. Malta past verlaagde 
tarieven van € 142,09 en € 67,78 toe op verbruik van gasolie voor een reeks handelin-
gen gerelateerd aan zijn maritieme ligging. Het nultarief is toepasselijk op het ver-
bruik van gasolie voor de visserij, internationale reizen met pleziervaartuigen en de 
opwekking van elektriciteit. Oostenrijk verleent teruggaaf voor het goederen- en per-
sonenvervoer per trein en warmtekrachtkoppeling ter grootte van het verschil tussen 
het algemene tarief en het verlaagd tarief voor gemerkte gasolie. Zweden belast diesel 
naar drie milieuklassen. Diesel en kerosine voor ander gebruik dan voor het wegver-
keer, industrieel en agrarisch gebruik wordt belast met het verlaagd tarief van € 59,17 
per m3. Diesel, kerosine en zware stookolie aangewend voor de aandrijving van tracto-
ren en stationaire en mobiele machinerieën in de land- en tuinbouw, worden in Zwe-
den belast naar het verlaagde tarief van € 176,74. In België geldt een nultarief voor 
gasolie, kerosine, zware stookolie, LPG, aardgas en elektriciteit bestemd voor energie-
intensieve bedrijven met een milieuconvenant; voor aardgas geldt voor de toepassing 
van het nultarief een jaarlijks maximum verbruik van 271,37 GJ. Voor gasolie, kerosine, 
zware stookolie, LPG, aardgas en elektriciteit bestemd voor verbruik door andere bedrij-
ven met een milieuconvenant geldt een tarief van respectievelijk € 10,50 per 1.000 
liter, € 10,50 per 1.000 liter, € 7,50 per 1.000 kilogram, € 20,50 per 1.000 kilogram, 
€ 0,5795 bij een jaarlijks verbruik van ten hoogste 271,37 GJ en € 0,9544 per MWh; 
voor butaan € 8,5523 per 1.000 kilogram en voor propaan € 8,6762 per 1.000 kilogram. 
Voor gasolie voor zakelijk gebruik voor verwarmingsdoeleinden door deze bedrijven 
geldt een naar zwavelgehalte gedifferentieerd verlaagd tarief van € 9,2427 (meer dan 
50 mg/kg) en € 8,5511 (minder dan 50 mg/kg); voor kerosine voor zakelijk gebruik 
voor verwarmingsdoeleinden door deze bedrijven geldt een tarief van € 8,9738. 
Luxemburg heft van gasolie en kerosine voor verwarming een controleretributie van 
€ 10 per 1.000 liter1537. Duitsland past het nultarief toe op gasolie, zware stookolie, LPG 
en aardgas aangewend voor WKK met een nuttige aanwending van meer dan 70% en 
voor gasturbines met een energetisch rendement van ten minste 57,5%. Het tarief 
bedraagt voor gasolie € 40,90 per 1.000 liter, voor LPG € 25,56 per 1.000 kilogram en 
voor aardgas € 0,51 per GJ bij een nuttige aanwending van WKK van meer dan 60%. 

Zes lidstaten (Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Letland, Litouwen en Malta) passen 
op kerosine gedurende aangewezen overgangsperiodes nationale tarieven toe beneden 
de gemeenschappelijke minimumtarieven om geleidelijk naar en boven die mini-

 
1537.  Artikel 9 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
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mumtarieven toe en uit te groeien1538. In België geldt het nultarief voor kerosine en 
zware stookolie bestemd voor energie-intensieve bedrijven met een milieuconvenant. 
Malta past op kerosine een verlaagd tarief van € 31 toe op vluchten tussen Malta en 
Gozo, en het nultarief op internationale reizen met pleziervaartuigen. In Nederland is 
kerosine voor binnenlandse vluchten belast met € 206,28 per 1.000 liter. 

Vijf lidstaten (Bulgarije, Letland, Malta, Roemenië en Spanje) passen op zware 
stookolie gedurende aangewezen overgangsperiodes nationale tarieven toe beneden 
de gemeenschappelijke minimumtarieven om geleidelijk naar en boven die mini-
mumtarieven toe en uit te groeien1539. In Malta is het tarief nihil voor zware stookolie 
voor elektriciteitsopwekking. 

Dertien lidstaten (België, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, 
Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal en het VK) passen op LPG gedurende 
aangewezen overgangsperiodes nationale tarieven toe beneden de gemeenschappelij-
ke minimumtarieven om geleidelijk naar en boven die minimumtarieven toe en uit te 
groeien1540. In Nederland bedraagt het tarief voor LPG aangewend voor autobussen, 
vuilniswagens, kolkenzuigers en straatveegwagens € 49,43. In Oostenrijk is LPG ge-
bruikt voor lokaal openbaar vervoer en de productie van elektriciteit vrijgesteld1541. De 
Sloveense accijns van LPG omvat ook een CO2-element. LPG, aardgas en elektriciteit 
aangewend voor stationaire en mobiele machinerieën in de land- en tuinbouw, wordt 
in Zweden belast naar verlaagde tarieven van respectievelijk € 62,24 per 1.000 kilo-
gram, € 44,33 per m3 en € 0,54 per MWh. In het VK worden LPG en aardgas alleen be-
last als brandstof voor het wegverkeer; het tarief bedraagt € 132,35 per 1.000 kilo-
gram. 

Met betrekking tot aardgas passen 211542 van de EU27 nationale tarieven toe bene-
den de gemeenschappelijke minimumtarieven om geleidelijk naar en boven die mi-
nimumtarieven toe en uit te groeien1543. België heft van aardgas € 0,3219 per GJ voor 
zover het jaarlijks verbruik niet meer bedraagt dan 271,37 GJ. In Estland, Griekenland 
en in Ierland is aardgas van accijnsheffing vrijgesteld, omdat het aandeel aardgas in 
het totale energieverbruik in 2000 minder bedroeg dan 15%1544. In Hongarije is aardgas 

 
1538.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II en Bijlage III bij 

de Richtlijn energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte 
van Bulgarije en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1539.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II en Bijlage III bij 
de Richtlijn energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte 
van Bulgarije en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1540.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II bij de Richtlijn 
energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte van Bulgarije 
en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1541.  Artikel 5 derde streepje Richtlijn energiebelastingen. 
1542.  België, Bulgarije, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, 

Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsje-
chië en het VK. 

1543.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II bij de Richtlijn 
energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte van Bulgarije 
en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1544.  Artikel 15 lid 1 onderdeel g Richtlijn energiebelastingen. 
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ten behoeve van particuliere huishoudens vrijgesteld. Op Malta wordt geen aardgas 
voor het wegverkeer aangeboden. De Finse en de Sloveense accijnzen van aardgas, 
kolen en cokes omvat ook een CO2-element. 

Met betrekking tot kolen, cokes en bruinkool passen 15 lidstaten1545 en met betrek-
king tot elektriciteit passen 21 lidstaten1546 van de EU27 nationale tarieven toe beneden 
de gemeenschappelijke minimumtarieven om geleidelijk naar en boven die mini-
mumtarieven toe en uit te groeien (2006)1547. Een aantal van deze lidstaten heeft een 
belastingstelsel met een inputbelasting op elektriciteit, dat vóór 1 januari 2010 moet 
zijn omgezet in een stelsel met een outputbelasting op elektriciteit. Tegen Polen, dat 
na 31 december 2005 de EB is blijven toepassen als een inputbelasting, heeft de EC 
(2007) een inbreukprocedure aanhangig gemaakt1548. België hanteert het nultarief voor 
de levering van elektriciteit aan een eindverbruiker verbonden aan een transport- of 
distributienetwerk met een normale spanning van meer dan 1 kV. Het tarief ter zake 
van de levering van elektriciteit aan een eindverbruiker in een transport- of distribu-
tienetwerk met een normale spanning van 1 kV of lager bedraagt € 1,9088. Luxemburg 
past een tarief van € 0,10 per MWh toe op elektriciteit ten behoeve van chemische 
reductie en elektrolytische en metallurgische procedés. Nederland hanteert voor 
grootverbruik van elektriciteit een degressief tarief. In het noorden van Zweden geldt 
een verlaagd tarief van € 21,59 per MWh (ten opzichte van het algemene tarief van 
€ 28,04 per MWh).  

4.9.10.2 Algemene differentiaties energiebelasting 

De impressie hierboven van de tarieven van de lidstaten laat al zien, dat de lidstaten 
bij de vaststelling van hun tarieven zich niet alleen richten op de gemeenschappelijke 
minimumtarieven, maar ook gebruik maken verlaagde tarieven, vrijstellingen en an-
dere differentiaties, ook wel derogaties genoemd. Uitgangspunt is dat de lidstaten de 
derogaties alleen mogen toepassen, als deze de goede werking van de interne markt 
niet belemmeren, niet tot concurrentieverstoringen leiden, niet leiden tot onder-
schrijding van de minimumtarieven en verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht 
(met name met het beleid van duurzame ontwikkeling)1549. Dit sluit aan bij de doelstel-
lingen van de Richtlijn energiebelastingen, die erin bestaan de werking van de interne 
markt verder te verbeteren en duurzame ontwikkeling te bevorderen1550. De algemene 

 
1545.  Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 

Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en het VK. 
1546.  België, Bulgarije, Cyprus, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsje-
chië en het VK. 

1547.  Zie: artikel 18, artikel 18bis en artikel 18ter Richtlijn energiebelastingen, Bijlage II bij de Richtlijn 
energiebelastingen, Bijlage VI en Bijlage VII van het Protocol bij de Toetredingsakte van Bulgarije 
en Roemenië, PB L 157 van 21 juni 2005. 

1548.  EC referentienummer: 2006/2218. 
1549.  Overweging 24 considerans en artikel 5 Richtlijn energiebelastingen. 
1550.  Overweging 6 considerans Richtlijn energiebelastingen. Volgens artikel 6 EG-verdrag dienen eisen 

inzake milieubescherming in de omschrijving en uitvoering van het beleid van de Gemeenschap 
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bepalingen van de richtlijn moeten tegen deze achtergrond worden bezien. De om-
standigheid dat bepaalde economische of sociale beleidsdoelen uit nationaal oogpunt 
een belastingdifferentiatie kunnen rechtvaardigen, betekent geenszins dat interne-
markt- en duurzameontwikkelingsdoelen hun belang hebben verloren1551. 

Hierna worden de derogaties van de Richtlijn energiebelastingen behandeld.  
Onverminderd andere communautaire bepalingen, kunnen de lidstaten verlaagde 

tarieven of vrijstellingen toepassen:  
1. wanneer een verlaagd tarief of vrijstelling direct kan worden gerelateerd aan een 

specifiek productkenmerk of productieproces1552; 
2. wanneer een verlaagd tarief afhankelijk is gesteld van hoeveelheden verbruikte 

energieproducten en elektriciteit voor verwarming1553; 
3. ten behoeve van plaatselijk openbaar personenvervoer, afvalinzameling, de 

strijdkrachten en overheidsadministraties, gehandicapten en ziekenvervoer1554; 
en 

4. om onderscheid te kunnen maken tussen zakelijk en niet-zakelijk gebruik van 
energieproducten en elektriciteit1555. 

 
Ad 1. Deze bepaling dient om rekening te kunnen houden met variaties in mi-
lieuvriendelijke kenmerken van producten en de procedés waarmee producten wor-
den voortgebracht, waarbij het aldus vastgestelde nationale verlaagd tarief boven het 
toepasselijke minimumtarief moet liggen1556. 

Ad 3. Op basis van deze bepaling komen voertuigen voor plaatselijk openbaar per-
sonenvervoer (waaronder taxi’s), ziekenauto’s en voertuigen gebruikt door de strijd-
krachten, overheden en gehandicapten, en voertuigen voor afvalinzameling in aan-
merking voor continuering van verlaagde tarieven die de lidstaten daarvoor al toepas-
ten, mits deze verlaagde tarieven boven de gemeenschappelijke minimumtarieven 

 
te worden geïntegreerd, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikke-
ling. 

1551.  Vgl. artikel 5 derde en vierde streepje Richtlijn energiebelastingen. 
1552.  Artikel 5 eerste streepje Richtlijn energiebelastingen. 
1553.  Artikel 5 tweede streepje Richtlijn energiebelastingen. 
1554.  Artikel 5 derde streepje Richtlijn energiebelastingen. 
1555.  Als bedoeld in artikel 9 en artikel 10 Richtlijn energiebelastingen. Artikel 5 vierde streepje Richt-

lijn energiebelastingen. 
1556.  COM(2006) 342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de derogaties 

in bijlage II en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 30 juni 
2006, § 2.1.1. Zie ook: HvJ EG 14 januari 1981, nr. 140/79, Chemial Farmaceutici vs. DAF SpA, Jur. 
1981, blz. 1, r.o. 14. HvJ EG 14 januari 1981, nr. 46/80, SpA Vinal vs. SpA Orbat (belastingregeling 
gedenatureerde alcohol), Jur. 1980, blz. 77, r.o. 13. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC 
vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 20. HvJ EG 
7 april 1987, nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en li-
keurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 6. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiri-
tullikamari (regionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belasting-
tarieven naargelang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – een-
vormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 30. 
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liggen1557. Wat het openbaar vervoer betreft, bevat de Richtlijn energiebelastingen 
bepalingen met behulp waarvan milieu- en anticongestievoordelen van openbaar 
vervoer kunnen worden bevorderd, rekening houdend met het milieueffect van de 
verschillende vervoermiddelen. Zo kunnen gedifferentieerde tarieven worden toege-
past ten aanzien van motorbrandstoffen voor voertuigen voor plaatselijk openbaar 
personenvervoer, waaronder taxi’s. Er kan volledige accijnsvrijstelling worden ver-
leend voor energieproducten en elektriciteit die worden verbruikt voor het perso-
nen- en goederenvervoer per trein, metro, tram en bus1558. Ook bestaat de mogelijk-
heid om onder voorwaarden tariefsverschil te maken tussen diesel voor commerciële 
en voor niet-commerciële doeleinden1559 en daarmee de concurrentiepositie van open-
baar vervoer ten opzichte van particulier vervoer te verbeteren1560. 

Ad 4. De Richtlijn energiebelastingen schrijft een duidelijk onderscheid voor tussen 
zakelijk en niet-zakelijk gebruik van energieproducten en elektriciteit1561. Onder zake-
lijk gebruik wordt verstaan: het gebruik door een zakelijke eenheid, die zelfstandig, 
ongeacht op welke plaats, leveringen van goederen en diensten verricht, ongeacht het 
oogmerk of het resultaat van die economische activiteiten. Die economische activitei-
ten omvatten alle werkzaamheden van een producent, handelaar of dienstverrichter, 
met inbegrip van de winning van delfstoffen, de landbouw en de uitoefening van vrije 
beroepen. Staten, lokale en regionale overheden en andere publiekrechtelijke licha-
men worden niet als zakelijke eenheid aangemerkt voor de werkzaamheden of hande-
lingen die zij als overheid verrichten. Wanneer deze lichamen evenwel zodanige 
werkzaamheden of handelingen verrichten, worden zij daarvoor als zakelijke eenheid 
aangemerkt, indien een behandeling als niet-zakelijke eenheid tot concurrentieversto-
ringen van enige betekenis zou leiden. Een zakelijke eenheid kan niet worden be-
schouwd als kleiner dan een afdeling van een zakelijke eenheid of een juridische enti-
teit die uit organisatorisch oogpunt een onafhankelijke exploitatie vormt, dat wil 
zeggen een eenheid die op eigen kracht kan functioneren. Waar gemengd gebruik 
plaatsvindt, wordt de energiebelasting geheven naar evenredigheid van elk type ge-
bruik. Indien het zakelijk of het niet-zakelijk gebruik van weinig belang is, kan het 
evenwel als nihil worden behandeld. De lidstaten kunnen het toepassingsgebied van 
het verlaagd tarief voor zakelijk gebruik beperken1562. 

De derogaties van de Structuurrichtlijn minerale oliën betroffen in veel gevallen be-
lastingverlagingen of -vrijstellingen voor productieve bestedingen; het verbruik van in 
beginsel belaste waren door de industrie of het bedrijfsleven. Deze uitzonderingen zijn 
overgebracht in de Richtlijn energiebelastingen, die daarmee talrijke bepalingen bevat 

 
1557.  COM(2006) 342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de derogaties 

in bijlage II en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 30 juni 
2006, § 2.1.1. 

1558.  Artikel 15 lid 1 onderdeel e Richtlijn energiebelastingen. 
1559.  Artikel 7 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1560.  COM(2006) 342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de derogaties 

in bijlage II en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 30 juni 
2006, § 2.1.2. 

1561.  Eenentwintigste overweging considerans Richtlijn energiebelastingen. 
1562.  Artikel 11 Richtlijn energiebelastingen. 



4.9   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

566 

op grond waarvan de lidstaten het bedrijfsleven zo nodig gunstige faciliteiten kan 
verlenen. Zo staat het de lidstaten vrij het bedrijfsmatig verbruik van verwarmings-
brandstoffen milder te belasten dan het particuliere verbruik. Wat het verbruik als 
brandstof voor wegvoertuigen betreft, mag de dieselaccijns worden gedifferentieerd, 
maar niet lager vastgesteld dan het op 1 januari 2003 geldende nationale tarief en ook 
niet lager dan het gemeenschappelijke minimumtarief, onverminderd de in de Richt-
lijn energiebelastingen bepaalde afwijkingen voor dit verbruik1563. Aanzienlijk lagere 
tarieven gelden voor motorbrandstoffen die worden verbruikt voor landbouw- en 
industriële doeleinden. Verder staat het de lidstaten vrij een gehele of gedeeltelijke 
accijnsvrijstelling te verlenen aan energie-intensieve bedrijven en aan bedrijven 
waarmee de overheid energie-efficiëntieconvenanten heeft gesloten1564. Voor bepaalde 
zeer specifieke vormen van bedrijfsmatig verbruik van energieproducten en elektrici-
teit zijn bijzondere bepalingen opgenomen, waaronder de raffinaderijvrijstelling1565. 
Zoals gezegd, vallen warmte, brandhout, houtskool, energieproducten en elektriciteit 
voor andere doeleinden dan als motor- of verwarmingsbrandstof of voor duaal ge-
bruik, zoals industriële verwerking waarbij energieproducten en elektriciteit niet als 
brandstof worden aangewend, buiten de grondslag van de energieaccijns1566. 

De Richtlijn energiebelastingen bevat voorts diverse bepalingen die de lidstaten de 
mogelijkheid bieden bepaalde energieproducten om bepaalde redenen een gunstige 
fiscale behandeling te verlenen, bijvoorbeeld ter vestiging van de biobased eco-
nomy1567. In de biobased economy worden in het kader van maatschappelijk verant-
woord ondernemen non-food toepassingen uit groene grondstoffen oftewel biomassa 
vervaardigd. Zodra biomassa in belangrijke mate wordt ingezet in verschillende secto-
ren van de economie, ontstaat de biobased economy. Het gaat om toepassingen als 
transportbrandstoffen, chemicaliën, materialen en energie (elektriciteit en warmte). 
De ontwikkeling van de biobased economy is mede onder druk van klimaatverande-
ring, de afhankelijkheid van politiek instabiele regio’s en sterke prijsfluctuaties voor 
fossiele brandstoffen wereldwijd in een versnelling geraakt. 

Vaak zijn deze bepalingen van de Richtlijn energiebelastingen tot verlening van een 
gunstige fiscale behandeling aan voorwaarden gebonden en gelden deze slechts voor 
een specifieke vorm van verbruik. Voorts biedt de Richtlijn energiebelastingen diverse 
mogelijkheden voor een gunstiger fiscale behandeling van aardgas voor verwarmings-
doeleinden, gegeven het feit dat aardgas onder de Structuurrichtlijn minerale oliën 
niet belast was. Dezelfde mogelijkheden gelden voor andere energieproducten die 
sedert 2004 ook in de heffing zijn betrokken, zoals elektriciteit, kolen en vaste brand-
stoffen. Deze bepalingen zijn ook bedoeld voor gevallen waarin de lidstaten proble-
men zouden hebben om zich aan de uitvoering van de nieuwe Richtlijn energiebelas-

 
1563.  Artikel 7 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1564.  Artikel 17 Richtlijn energiebelastingen. 
1565.  Artikel 21 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1566.  Artikel 2 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
1567.  Gerda Verburg, minister van LNV, mede namens de ministers van VROM, EZ, OS en V&W, De keten 

sluiten, Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie, Den Haag 2007, Kamer-
stukken II 2007-2008, 29 575, nr. 16, www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640985 
&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=22740. 
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tingen aan te passen. Wat biobrandstoffen, andere brandstofmengsels met milieu-
voordelen, biomassa en hernieuwbare brandstoffen in het algemeen betreft, voorzien 
ten slotte de Richtlijn energiebelastingen en de Richtlijn biobrandstoffen in een alom-
vattend kader waarbij aan deze energieproducten een gunstige fiscale behandeling 
kan worden verleend1568. Volgens de Richtlijn biobrandstoffen wordt onder biobrand-
stoffen verstaan: vloeibare of gasvormige transportbrandstoffen gewonnen uit bio-
massa; onder biomassa wordt verstaan: de biologisch afbreekbare fractie van produc-
ten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dier-
lijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch af-
breekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval; onder andere hernieuwbare 
brandstoffen wordt verstaan: andere hernieuwbare brandstoffen dan biobrandstoffen, 
afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. 

Binnen vorengenoemde kaders kunnen vrijstellingen of verlaagde tarieven worden 
toegepast op1569: 
1. energieproducten waarvoor een tarief is vastgesteld die worden gebruikt bij 

proefprojecten voor de technologische ontwikkeling van milieuvriendelijker 
energieproducten of met betrekking tot brandstoffen uit hernieuwbare bronnen; 

2. elektriciteit afkomstig van zon, wind, golven, getijden of aardwarmte, afkomstig 
van waterkracht, welke wordt opgewekt in waterkrachtcentrales, uit biomassa of 
uit van biomassa afkomstige producten, opgewekt uit methaan dat vrijkomt in 
verlaten kolenmijnen, of opgewekt uit brandstofcellen; 

3. energieproducten en elektriciteit die worden gebruikt voor WKK; 
4. elektriciteit, opgewekt uit WKK, op voorwaarde dat de installaties voor WKK 

milieuvriendelijk zijn; 
5. energieproducten en elektriciteit die worden gebruikt voor het vervoer van goe-

deren en personen per spoor, metro, tram en bus; 
6. energieproducten die worden geleverd voor gebruik als brandstof voor de vaart 

op binnenwateren (met inbegrip van visserij) en niet voor gebruik aan boord van 
particuliere pleziervaartuigen, en aan boord van een vaartuig opgewekte elektri-
citeit; 

7. aardgas in lidstaten waar het aandeel van aardgas in 2000 minder dan 15% van 
het uiteindelijke energieverbruik bedroeg; 

8. elektriciteit, aardgas, kolen en vaste brandstoffen die worden gebruikt door huis-
houdens en/of door organisaties welke door de betrokken lidstaat als liefdadige 
instellingen worden erkend; 

9. aardgas en LPG die worden gebruikt voor voortbeweging; 
10. motorbrandstoffen die worden gebruikt bij de vervaardiging, de ontwikkeling, 

het testen en het onderhoud van luchtvaartuigen en schepen; 
11. motorbrandstoffen die worden gebruikt bij baggerwerken in bevaarbare water-

lopen en in havens; en 

 
1568.  Artikel 15 en artikel 16 Richtlijn energiebelastingen. 
1569.  Overweging 28 considerans en artikel 15 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
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12. steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas 
en andere gasvormige koolwaterstoffen (GN-code 2705) die worden gebruikt 
voor verwarmingsdoeleinden. 

 
De lidstaten kunnen een verlaagd tarief of nultarief toepassen op energieproducten en 
elektriciteit die worden gebruikt voor de land- en tuinbouw, de visteelt en de bos-
bouw. De Raad beziet, op basis van een voorstel van de EC vóór 1 januari 2008 of de 
toepassing van dit nultarief moet worden ingetrokken1570. 

De vrijstellingen en verlaagde tarieven genoemd onder (1) tot en met (7) kunnen 
van toepassing zijn gedurende een periode van ten hoogste tien jaar vanaf de inwer-
kingtreding van de Richtlijn energiebelastingen, dan wel totdat het nationale aandeel 
van aardgas 25% van het totale energieverbruik bedraagt. Zodra het nationale aandeel 
aardgas 20% bedraagt, moet een zodanig reëel en jaarlijks te verhogen tarief worden 
toegepast gehanteerd dat aan het einde van de periode van tien jaar ten minste het 
minimumtarief zal hebben bereikt. 

Ad 1. Niet voor alle proefprojecten voor de ontwikkeling van milieuvriendelijker 
producten mag accijnsvrijstelling worden verleend. Vereist is, dat dergelijke projecten 
betrekking hebben op de technologische ontwikkeling van die producten, waardoor 
het soort proefprojecten dat onder de werkingssfeer van het begrip proefproject valt, 
beperkt is. Een programma om op industriële schaal de economische en industriële 
haalbaarheid van de productie van ETBE in bestaande productie-eenheden voor bio-
brandstoffen aan te tonen, is geen proefproject voor de technologische ontwikkeling 
van milieuvriendelijker producten1571. 

Het begrip proefproject wordt overigens nergens gedefinieerd, zodat er dus een ze-
kere armslag bestaat om te beoordelen wat daaronder moet worden verstaan. De EC 
moet met die marge rekening houden bij de beoordeling of een nationale accijnsvrij-
stelling verenigbaar is met de richtlijn1572. Volgens de EC moet een proefproject niet 
worden beoordeeld aan de hand van de hoeveelheid geproduceerd product of verwor-
ven marktaandelen, maar vanuit het blikveld van eventuele verstoring van de mede-
dinging die het betrokken project mocht veroorzaken1573. Volgens het HvJ EG heeft het 
begrip proefproject een meer beperkte betekenis. Het ziet op de technologische ont-
wikkeling van duurzame producten, waardoor het soort proefprojecten dat onder de 
werkingssfeer ervan kan vallen beperkt is. Zoals gezegd, wordt door middel van har-
monisatie van de accijnzen van energieproducten en elektriciteit beoogd het vrije 
verkeer van de betrokken goederen te verwezenlijken en daarmee de goede werking 
van de interne markt te bevorderen. Afwijkingen van dergelijke fundamentele com-
munautaire beginselen moeten strikt worden uitgelegd en toegepast1574. Een project 

 
1570.  Artikel 15 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1571.  GvEA EG 27 september 2000, nr. T-184/97, BP Chemicals Ltd. vs. EC, Jur. 2000, blz. II-03145, r.o. 60 

en 70-71 
1572. GvEA EG 22 oktober 1996, nr. T-266/94, Skibsværftsforeningen e.a. vs. EC, Jur. 1996, blz. II-1399, 

r.o. 172. 
1573. GvEA EG 27 september 2000, nr. T-184/97, BP Chemicals Ltd. vs. EC, Jur. 2000, blz. II-3145, r.o. 50. 
1574. HvJ EG 14 december 1962, nrs. 2/62 en 3/62, EC vs. Luxemburg en België (invoervergunningen 

voor ontbijtkoek), Jur. 1962, blz. 853. GvEA EG 14 september 1995, nr. T-571/93, Lefebvre e.a. 
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dat volledig is gericht op industriële productie is geen proefproject1575. De enig moge-
lijke afwijking daarvoor is een eenparig besluit van de Raad1576. Een proefproject is dus 
van beperkte omvang en gericht op de technologische ontwikkeling van duurzame 
producten en wordt beoordeeld met inachtneming van de mededingingsverstoringen 
die de uitvoering van het project kan veroorzaken1577. 

Ad 2. De lidstaten kunnen de accijns die de verbruiker heeft betaald voor de elektri-
citeit opgewekt uit biomassa, methaan of brandstofcellen, door middel van een terug-
gaafregeling aan de producent restitueren1578. 

Ad 4. WKK komt in aanmerking voor een bevoorrechte behandeling1579. De lidstaten 
mogen nationale definities van milieuvriendelijke WKK of WKK met hoog rendement 
toepassen totdat de Raad op basis van een verslag en een voorstel van de EC een ge-
meenschappelijke definitie heeft aangenomen1580. Op 11 februari 2004 is de Richtlijn 
warmtekrachtkoppeling vastgesteld, voorzien van een gemeenschappelijke defini-
tie1581. 

Ad 6. Energieproducten die worden geleverd voor verbruik als brandstof voor de 
vaart op communautaire wateren zijn verplicht vrijgesteld; die voor verbruik op de 
binnenwateren zijn facultatief vrijgesteld, dat wil zeggen dat die vrijstelling afhanke-
lijk is van een aan de nationale autoriteiten voorbehouden discretionaire bevoegdheid. 
De richtlijn bevat geen definities en dus geen onderlinge afbakening van de beide 
begrippen. Volgens het HvJ EG in het DEUTSCHE SEE-arrest (2004) moeten de onder de 
Richtlijn energiebelastingen vallende goederen en diensten en de daarvoor geldende 
vrijstellingen, waaronder de begrippen binnenwateren1582 en communautaire wate-
ren1583, autonoom worden bepaald en uitgelegd op basis van de bewoordingen van de 
betrokken bepalingen en de doelstellingen van de richtlijn1584. De communautaire 
regimes voor de visserij en de binnenvaart bieden aanknopingspunten voor handzame 
definities. Onder het begrip communautaire wateren moet volgens het HvJ EG in het 
arrest-JAN DE NUL (2007) worden verstaan: alle wateren die toegankelijk zijn voor alle 
voor de zeehandelsscheepvaart geschikte zeeschepen, met inbegrip van die met de 
grootste capaciteit; anders gezegd: de territoriale zeeën van de lidstaten en alle water-
lopen waarover de zeehavens vanaf zee door zeehandelsschepen kunnen worden 

 
vs. EC, Jur. 1995, blz. II-2379, r.o. 48. GvEA EG 27 september 2000, nr. T-184/97, BP Chemicals Ltd. 
vs. EC, Jur. 2000, blz. II-03145, r.o. 61-62. 

1575. GvEA EG 27 september 2000, nr. T-184/97, BP Chemicals Ltd. vs. EC, Jur. 2000, blz. II-03145, 
r.o. 60-61. 

1576.  Krachtens artikel 19 Richtlijn energiebelastingen. 
1577. GvEA EG 27 september 2000, nr. T-184/97, BP Chemicals Ltd. vs. EC, Jur. 2000, blz. II-03145, r.o. 62. 
1578.  Artikel 15 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1579.  Overweging 25 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
1580.  Artikel 15 lid 1 onderdeel d tweede volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1581.  Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de be-

vordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de in-
terne energiemarkt en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG, PB L 52. 

1582.  Artikel 15 lid 1 onderdeel f Richtlijn energiebelastingen. 
1583.  Artikel 14 lid 1 onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. 
1584. HvJ EG 1 april 2004, nr. C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzollamt 

Kiel (teraardebestelling op volle zee), Jur. 2004, blz. I-3537, r.o. 19. 
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bereikt, ook al liggen die zeehavens niet aan de kust. Deze definitie van communautai-
re wateren waarborgt dat dezelfde economische omstandigheden gelden voor de 
zeehavens binnen de Gemeenschap van waaruit de zeehandelsvaart wordt verricht, 
ongeacht de geografische ligging ervan ten opzichte van de dichtstbijgelegen kust1585. 
De binnenwateren als bedoeld in de Richtlijn energiebelastingen zijn de waterlopen, 
niet zijnde de communautaire wateren. De facultatieve vrijstelling van energieproduc-
ten voor de vaart over de binnenwateren kan slechts gelden op die wateren waar geen 
zeehandelsscheepvaart mogelijk is1586. Als hulpmiddel voor de afbakening van binnen-
wateren en communautaire wateren kan dienen de richtlijn technische voorschriften 
voor binnenschepen1587. 

Ad 8. Wanneer het gaat om liefdadige organisaties kunnen de lidstaten de vrijstel-
ling of verlaging beperken tot het niet-zakelijk gebruik. Indien gemengd gebruik 
plaatsvindt, wordt de belasting geheven naar evenredigheid van elk type gebruik. 
Wanneer een gebruik van weinig belang is, kan het als nihil worden behandeld.  

Ad 9. Op basis van de Structuurrichtlijn minerale oliën was aardgas alleen aan ac-
cijns onderworpen bij gebruik als brandstof voor voertuigen voor het wegverkeer. 
Voor dat gebruik gold het tarief van de overeenkomstige motorbrandstof: LPG. Ver-
schillende lidstaten mochten evenwel voor aardgas of LPG van deze bepaling in de 
Structuurrichtlijn minerale oliën afwijken. Daarom is in de Richtlijn energiebelastin-
gen de algemene bepaling opgenomen op grond waarvan op ‘aardgas en LPG die wor-
den gebruikt voor voortbeweging’ differentiaties kunnen worden toegepast. Methaan, 
dat in diverse derogaties is opgenomen1588, meestal in de context van gebruik als 
brandstof voor voortbeweging, is niet in deze bepaling opgenomen, maar valt onder 
die inzake samengestelde energieproducten en de differentiaties die daarop onder de 
gestelde voorwaarden kunnen worden toegepast1589.  

De vrijstellingen en verlaagde tarieven kunnen van toepassing zijn gedurende een 
periode van ten hoogste tien jaar na de inwerkingtreding van de Richtlijn energiebe-
lastingen, of totdat het nationale aandeel van aardgas 25% van het finale energiever-
bruik bedraagt, indien dat zich het eerst voordoet. Zodra het nationale aandeel van 
aardgas evenwel 20% van het finale energieverbruik bedraagt, hanteren de betrokken 

 
1585.  HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 

14 januari 2006, r.o. 26-27 en 32. 
1586.  Artikel 15 lid 1 onderdeel f Richtlijn energiebelastingen. HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de 

Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 14 januari 2006, r.o. 31. 
1587.  Bijlage I behorende bij Richtlijn 82/714 van de Raad van 4 oktober 1982 tot vaststelling van de 

technische voorschriften voor binnenschepen, PB L 301, blz. 1. Zie intussen ook de vrijwel identie-
ke opinie van A-G Bot in zijn conclusie van 14 december 2006 voor HvJ EG 1 maart 2007, nr. 
C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 14 januari 2006. 

1588.  Zie het landenoverzicht van bijlage II bij de Richtlijn energiebelastingen. 
1589.  Artikel 16 Richtlijn energiebelastingen. De EC merkt op, dat als de Richtlijn energiebelastingen 

wordt geacht onvoldoende rekening te houden met de milieuvoordelen van methaan, een aanpas-
sing van artikel 15 lid 1 onderdeel i Richtlijn energiebelastingen in overweging kan worden ge-
nomen (COM(2006) 342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de 
derogaties in bijlage II en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 
30 juni 2006, § 2.1.3). 
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lidstaten een strikt positief belastingniveau, dat jaarlijks wordt verhoogd, opdat het 
aan het einde van bovengenoemde periode ten minste het minimumtarief bereikt. Het 
VK mag de vrijstellingen of verlaagde tarieven voor aardgas afzonderlijk toepassen 
voor Noord-Ierland. 

Verder biedt de Richtlijn energiebelastingen de lidstaten ruimte voor speciale toe-
passingen van energieproducten en elektriciteit, zoals voor gasolie voor het wegver-
voer (diesel). Deze ruimte kan worden benut om desgewenst het verschil tussen de 
belastingheffing op particulier verbruik van diesel in het wegverkeer en van benzine 
kleiner te maken1590. Met gedifferentieerde tarieven mag onderscheid worden gemaakt 
tussen bedrijfsmatig en particulier verbruik van energieproducten en elektriciteit1591 
waarbij het tarief voor bedrijfsmatig verbruik kan worden beperkt1592, zulks op voor-
waarde dat niet van de communautaire minimumtarieven wordt afgeweken en het 
accijnstarief voor bedrijfsmatig verbruik van diesel niet onder het op 1 januari 2003 
geldende nationale tarief daalt, ongeacht de gestelde beperkingen aan dit verbruik1593. 
Lidstaten die een heffingssysteem bezitten voor het weggebruik van motorvoertuigen 
of samenstellen van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor het goederenvervoer 

 
1590.  Overwegingen 19 en 20 considerans Richtlijn energiebelastingen. Artikel 7 lid 2 Richtlijn energie-

belastingen. 
1591.  Overweging 21 considerans Richtlijn energiebelastingen. Artikel 11 lid 1, lid 2 en lid 3 Richtlijn 

energiebelastingen. Onder het begrip zakelijk gebruik wordt verstaan: het gebruik door een zake-
lijke eenheid, die zelfstandig, ongeacht op welke plaats, leveringen van goederen en diensten ver-
richt, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die economische activiteiten. Die economische 
activiteiten omvatten alle werkzaamheden van een producent, handelaar of dienstverrichter, met 
inbegrip van de winning van delfstoffen, de landbouw en de uitoefening van vrije beroepen. Sta-
ten, lokale en regionale overheden en andere publiekrechtelijke lichamen worden niet als zakelij-
ke eenheid aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die zij als overheid verrichten. 
Wanneer deze lichamen evenwel zodanige werkzaamheden of handelingen verrichten, worden zij 
daarvoor als zakelijke eenheid aangemerkt, indien een behandeling als niet-zakelijke eenheid tot 
concurrentieverstoringen van enige betekenis zou leiden. Een zakelijke eenheid kan niet worden 
beschouwd als kleiner dan een afdeling van een zakelijke eenheid of een juridische entiteit die uit 
organisatorisch oogpunt een onafhankelijke exploitatie vormt, dat wil zeggen een eenheid die op 
eigen kracht kan functioneren. 

1592.  Artikel 11 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
1593.  Onder het begrip dieselolie (commerciële gasolie gebruikt voor voortbeweging op de openbare 

weg) wordt verstaan (artikel 7 lid 3 Richtlijn energiebelastingen): gasolie gebruikt voor voortbe-
weging voor (1) het vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden met 
een motorvoertuig of een samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het goederen-
vervoer over de weg met een maximum toegelaten laadvermogen van 7,5 ton of meer, en (2) het 
vervoer van personen, geregeld of incidenteel, met voertuigen bestemd voor het vervoer van per-
sonen, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en met een 
maximumgewicht van ten hoogste vijf ton, of met voertuigen bestemd voor het vervoer van per-
sonen, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en met een 
maximumgewicht van meer dan vijf ton. Dit zijn motorvoertuigen van de categorieën M2 en M3 
zoals omschreven in Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen 
en aanhangwagens daarvan, PB L 42 van 23 februari 1970, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 
2005/64/EG, PB L 310 van 25 november 2005, blz. 10. 
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over de weg, mogen op door dergelijke voertuigen gebruikte diesel een verlaagd tarief 
toepassen1594. Waar gemengd verbruik plaatsvindt, wordt de EB geheven naar evenre-
digheid van elk type verbruik1595. 

Met betrekking tot energieproducten die uit een of meer bepaalde aangewezen 
stoffen zijn samengesteld of deze bevatten mag vrijstelling worden verleend of een 
verlaagd tarief worden toegepast. Het betreft plantaardige oliën en vetten, emulgeer-
middelen voor vetstoffen, mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzu-
ren en mengsels van methylesters van plantaardige oliën en vetten, wat hun van bio-
massa afkomstige bestanddelen betreft, ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gede-
natureerd, ongeacht het gehalte en methanol (methylalcohol) die niet van syntheti-
sche oorsprong zijn, producten afkomstig van biomassa, inclusief brandhout en houts-
kool1596. Een verlaagd tarief mag worden toegepast op energieproducten die water1597 
bevatten1598. 

4.9.10.3 Specifieke differentiaties energiebelasting 

De meeste derogaties in bijlage II en bijlage III bij de Richtlijn energiebelastingen be-
treft doelstellingen waaraan de algemene bepalingen van de richtlijn niet tegemoet 
kunnen komen, omdat deze doelstellingen verband houden met specifieke beleids-
overwegingen van bepaalde lidstaten. Op weg naar het geharmoniseerde communau-
taire rechtskader kan niet steeds volledig worden tegemoet gekomen aan specifieke 
wensen van lidstaten. Daarom zijn tijdelijke afwijkingen noodzakelijk om de betrok-
ken lidstaten in staat te stellen zich geleidelijk aan het gemeenschapsrecht aan te 
passen. Sommige specifieke derogaties zijn te vatten onder de algemene derogaties 
van de Richtlijn energiebelastingen. Zo kunnen de lidstaten volgens een zeer algemene 
regel in de Richtlijn energiebelastingen gedifferentieerde tarieven toepassen1599, mits 
deze verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht en de bij de richtlijn voor-
geschreven minimumtarieven in acht worden genomen. Ook kunnen de lidstaten 
volgens algemene regels van de Richtlijn energiebelastingen verlaagde tarieven en 
vrijstellingen toepassen voor het productief verbruik van in beginsel belaste energie-
producten en elektriciteit. 

Voorts kunnen de lidstaten door de Raad worden gemachtigd om uit specifieke be-
leidsoverwegingen voor specifieke doelen (doorgaans duurzame ontwikkeling) niet in 

 
1594.  Artikel 7 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. Dat tarief mag niet lager zijn dan het op 1 januari 2003 

geldende nationale belastingtarief, zolang de totale belastingdruk grotendeels gelijk blijft, de 
communautaire minimumtarieven gerespecteerd worden, en het op 1 januari 2003 geldende na-
tionale minimumtarief voor gasolie gebruikt voor voortbeweging ten minste twee maal zo hoog is 
als het op 1 januari 2004 geldende minimumtarief. 

1595.  Artikel 11 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1596.  Artikel 16 lid 1 eerste tot en met vierde streepje Richtlijn energiebelastingen.  
1597.  Water volgens de GN-codes 2201 (natuurlijk of kunstmatig mineraalwater of spuitwater zonder 

toegevoegde zoetstoffen, niet gearomatiseerd; ijs en sneeuw) en 2851 00 10 (gedistilleerd water, 
conductometrisch zuiver water). 

1598.  Artikel 16 lid 1 tweede volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1599.  Artikel 5 Richtlijn energiebelastingen. 
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de Richtlijn energiebelastingen geregelde belastingvrijstellingen of verlaagde tarieven 
toe te passen1600. Dergelijke voorzieningen worden eerst getoetst op hun verenigbaar-
heid met het gemeenschapsrecht met betrekking tot de goede werking van de interne 
markt, de noodzaak eerlijke mededinging te waarborgen en het gemeenschappelijk 
gezondheids-, milieu-, energie- en vervoersbeleid. 

Diverse lidstaten zijn op basis van de Richtlijn energiebelastingen gemachtigd om 
in bepaalde regio’s vrijstellingen of verlaagde tarieven toe te passen in verband met de 
economische ontwikkeling, geografische ligging en klimatologische overwegingen1601. 
Zo hebben Frankrijk en Ierland accijnsvrijstellingen voor de productie van aluminium-
oxide in de Gardanne en in Shannon en mogen Portugal op de Azoren en Madeira en 
Griekenland op Lesbos, Chios, Samos, de Dodekanesos, de Cycladen, Thassos, de noor-
delijke Sporaden, Samothraki en Skiros energieaccijnzen heffen met tarieven beneden 
de communautaire minimumtarieven. Ook is een aantal regionale regelingen opgezet 
om het binnengrensoverschrijdend tanken te ontmoedigen. Dergelijke afwijkingen 
zijn op een binnenmarkt concurrentieverstorend en passen niet in een interne markt. 
Voor regionale structuurversterkingen zijn andere instrumenten, zoals het cohesiebe-
leid, meer geschikt. Terecht is de EC van opvatting dat deze derogaties niet mogen 
worden verlengd1602. 

4.9.10.4 Energie-intensieve bedrijven 

Ten aanzien van energie-intensieve bedrijven1603 mogen, op voorwaarde dat de mini-
mumtarieven gemiddeld voor elk bedrijf worden toegepast, belastingverminderingen 
worden toegepast op het verbruik van energieproducten voor verwarming, voor stati-
onaire en mobiele werktuigen1604 en op elektriciteit1605. Daarvoor is vereist dat de over-
heid convenanten aangaat met ondernemingen of ondernemersverenigingen, of rege-
lingen inzake verhandelbare vergunningen of gelijkwaardige regelingen opstelt en 
toepast, die leiden tot de realisering van milieubeschermingsdoelstellingen of verbete-
ringen in energie-efficiency1606. 

 
1600.  Artikel 19 Richtlijn energiebelastingen. Deze bepaling komt grotendeels overeen met artikel 8 

lid 4 Structuurrichtlijn minerale oliën, maar stelt strengere voorwaarden. 
1601.  Artikel 18 en artikel 19 en Bijlage II Richtlijn energiebelastingen. 
1602.  COM(2006) 342 definitief, Mededeling van de Commissie aan de Raad, Evaluatie van de derogaties 

in bijlage II en III bij Richtlijn 2003/96/EG van de Raad die eind 2006 vervallen, Brussel, 30 juni 
2006, § 2.2.4. 

1603.  Onder het begrip energie-intensief bedrijf wordt verstaan: een bedrijf, een zakelijke eenheid die 
zelfstandig, ongeacht op welke plaats, leveringen van goederen en diensten verricht, ongeacht het 
oogmerk of het resultaat van die economische activiteiten, als bedoeld in artikel 11 Richtlijn ener-
giebelastingen, waar de aankoop van energieproducten en elektriciteit ten minste 3,0% van de 
productiewaarde uitmaakt, of de verschuldigde nationale energiebelasting ten minste 0,5% van de 
toegevoegde waarde bedraagt. Binnen deze definitie kunnen de lidstaten meer restrictieve con-
cepten toepassen, waaronder definities van omzetwaarde, proces en sector. 

1604.  Als bedoeld in artikel 8 lid 2 onderdeel b en onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. 
1605.  Artikel 17 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
1606.  Overweging 29 considerans Richtlijn energiebelastingen. Artikel 17 lid 1 onderdeel b, artikel 17 lid 

2 jo. artikel 2 en artikel 4 lid 2 jo. artikel 11 Richtlijn energiebelastingen. 
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De lidstaten zenden de EC jaarlijks een lijst toe van de toegepaste vrijstellingen en 
verminderingen1607. Alle belastingmaatregelen die staatssteun kunnen vormen dienen 
vooraf bij de EC te worden aangemeld zodat zij aan de staatssteunregels kunnen wor-
den getoetst1608. Meer in het algemeen geldt dat fiscale instrumenten in overeenstem-
ming dienen te zijn met alle relevante bepalingen van het EG-verdrag. Uiterlijk 31 
december 2009 brengt de EC de Raad verslag uit over de fiscale, economische, land-
bouw-, energie-, industriële en milieuaspecten van de vrijstellingen en verminderin-
gen1609. 

Finland heeft na zijn toetreding tot de Gemeenschap ten onrechte de mogelijkheid 
laten voortbestaan om minder zwaar belaste gasolie als motorbrandstof te gebruiken. 
Deze situatie kon niet worden geacht te sporen met de Structuurrichtlijn minerale 
oliën1610 en de Tariefrichtlijn minerale oliën1611. In Finland verkochten tankstations 
minder zwaar belaste gasolie zonder enige belastingcontrole, terwijl het aantal 
controles op de weg (3.923 in 1999) dat jaarlijks wordt verricht op het niveau van de 
eindverbruiker onvoldoende is gelet op het aantal voertuigen met dieselmotor 
(755.377 in 1999). De Finse regeling inzake het verbruik van gasolie als motorbrand-
stof berust op twee pijlers. Enerzijds zijn de eigenaren of houders van motorvoertui-
gen verplicht vooraf bij de fiscale autoriteiten aangifte te doen van hun voornemen om 
huisbrandolie te gebruiken als motorbrandstof en een heffingstoeslag ofwel brand-
stofheffing te voldoen. Anderzijds ziet de fiscale autoriteit toe op de eerbiediging van 
die voorwaarden door middel van controles op de weg. Bij gebreke van een aangifte 
kan het bedrag van de heffingstoeslag worden verdrievoudigd, terwijl het bedrag van 
de brandstofheffing in die gevallen altijd wordt vermenigvuldigd met drie, volgens de 
Finse regering hoog genoeg voor een gedragseffect.  

Wegens de ontoereikende controle in Finland had Zweden wetgeving ontworpen 
waarbij werd bepaald, dat het verbod om Zweedse huisbrandolie als motorbrandstof 
te gebruiken, ook voor Finse huisbrandolie gold. Omdat douanecontroles aan de grens 
tussen Zweden en Finland wegens de lengte daarvan en het geringe aantal 
douanekantoren nagenoeg onmogelijk zijn, werd Finse huisbrandolie gemakkelijk 
clandestien in Zweden ingevoerd zonder dat accijns is geheven en daarna verkocht als 
motorbrandstof. 

Het HvJ EG heeft in het FINSE GASOLIE-arrest (2003) beslist, dat de heffingstoeslag en 
de brandstofheffing geen betalingen zijn die recht geven op het verbruik van huis-
brandolie als motorbrandstof, noch vervoersbelastingen of accijnzen zijn, doch ge-
dragscorrigerende fiscale sancties om misbruik tegen te gaan. Zelfs een perfecte belas-
tingcontrole kan hoe dan ook niet wegnemen dat de Finse wetgeving op dit punt in 
strijd is met de Tariefrichtlijn minerale oliën, die vereist dat op de als motorbrandstof 
gebruikte gasolie het voorgeschreven minimumaccijnstarief wordt toegepast. De Ta-
riefrichtlijn minerale oliën verplicht de lidstaten te garanderen dat als motorbrandstof 

 
1607.  Artikel 16 lid 7 Richtlijn energiebelastingen. 
1608.  Overweging 32 van de considerans van de Richtlijn energiebelastingen. 
1609.  Artikel 16 lid 8 Richtlijn energiebelastingen. 
1610.  Artikel 8 Structuurrichtlijn minerale oliën. 
1611.  Artikel 5 Tariefrichtlijn minerale oliën. 
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gebruikte minerale oliën ten minste worden belast naar het minimumaccijnstarief 
voor motorbrandstoffen. De in de Tariefrichtlijn minerale oliën genoemde gedifferen-
tieerde tarieven voor minerale oliën voor specifieke doeleinden, zoals voor huisbrand-
olie, mogen worden toegepast, mits daarop adequaat toezicht is georganiseerd1612. 
Vrijstellingen en verlaagde tarieven mogen immers geen verstoring van de mede-
dinging tot gevolg hebben1613. Het HvJ EG achtte de Finse controle ontoereikend, on-
derstreept door de omvang van de belastingfraude in Zweden als gevolg van de clan-
destiene invoer van huisbrandolie uit Finland. Het Finse stelsel belette niet dat voor 
specifieke toepassingen bestemde en derhalve minder zwaar belaste minerale oliën 
toch als motorbrandstof worden gebruikt, en waarborgde niet dat van gasolie die als 
motorbrandstof wordt gebruikt, daadwerkelijk de voorziene minimumaccijns wordt 
toegepast1614. 

4.9.10.5 Facultatieve vrijstellingen 

Als productie van energieproducten behoeven de lidstaten niet te beschouwen1615: 
1. handelingen waarbij kleine hoeveelheden energieproduct als bijproduct worden 

verkregen; 
2. handelingen waardoor de gebruiker van een energieproduct hergebruik daarvan in 

zijn eigen onderneming mogelijk maakt, mits de op dat product reeds betaalde be-
lasting niet lager is dan de belasting die verschuldigd zou zijn indien het herge-
bruikte energieproduct opnieuw aan belasting werd onderworpen; 

3. een handeling die bestaat in het mengen, buiten een productiebedrijf of een belas-
tingentrepot, van energieproducten met andere energieproducten of andere stof-
fen, mits (i) tevoren op de bestanddelen belasting is betaald en (ii) het betaalde 
bedrag niet lager is dan het bedrag aan belasting dat op het mengsel verschuldigd 
ware. 

 
De onder 3 (i) bedoelde voorwaarde is niet van toepassing wanneer het mengsel voor 
een specifiek gebruik is vrijgesteld. 

4.9.10.6 Vrijstellingen samengestelde energieproducten 

De lidstaten kunnen vrijstelling verlenen of een verlaagd tarief toepassen voor belast-
bare energieproducten1616 die zijn samengesteld uit een of meer van onderstaande 
producten, of deze bevatten1617: 
1. plantaardige oliën en vetten (de producten van de GN-codes 1507 t/m 1518); 

 
1612.  Artikel 8 lid 2 en lid 3 Tariefrichtlijn minerale oliën. 
1613.  Overweging 6 van de considerans van de Structuurrichtlijn minerale oliën. 
1614. HvJ EG 27 november 2003, nr. C-185/00, EC vs. Finland (huisbrandolie als motorbrandstof), Jur. 

2003, blz. I-14189, r.o. 97-108. 
1615.  Artikel 21 lid 6 Richtlijn energiebelastingen. 
1616.  Als bedoeld in artikel 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1617.  Artikel 16 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
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2. emulgeermiddelen voor vetstoffen (GN-code 3824 90 55), mengsels van aminen 
verkregen uit gedimeriseerde vetzuren en mengsels van methylesters van plant-
aardige oliën en vetten (GN-codes 3824 90 80 t/m 3824 90 99), wat hun van bio-
massa afkomstige bestanddelen betreft; 

3. ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte (GN-
codes 2207 20 00) en methanol (methylalcohol) (GN-code 2905 11 00) die niet van 
synthetische oorsprong zijn; 

4. producten afkomstig van biomassa, inclusief brandhout (GN-code 4401) en houts-
kool (GN-code 4402). 

 
De lidstaten kunnen een verlaagd tarief toepassen voor energieproducten1618 die water 
bevatten (GN-codes 2201 (natuurlijk of kunstmatig mineraalwater of spuitwater zon-
der toegevoegde zoetstoffen, niet gearomatiseerd; ijs en sneeuw) en 2851 00 10 (ge-
distilleerd water, conductometrisch zuiver water)). 
 
Ad 4. Onder het begrip biomassa wordt verstaan: de biologisch afbreekbare fractie van 
producten, afvalstoffen en residuen uit de landbouw (met inbegrip van plantaardige 
en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biolo-
gisch afbreekbare fractie van industrieel en stedelijk afval1619. 

De vrijstelling of belastingvermindering mag niet meer bedragen dan het bedrag 
dat aan belasting verschuldigd zou zijn ter zake van het volume van de onder 1 t/m 4 
bedoelde producten als bestanddeel in de voor vrijstelling of belastingvermindering in 
aanmerking komende producten. De door de lidstaten gehanteerde tarieven voor de 
producten die zijn samengesteld uit onder 1 t/m 4 bedoelde producten of deze bevat-
ten, mogen beneden de minimumtarieven1620 liggen1621. 

De door de lidstaten toegepaste vrijstellingen en verlaagde tarieven worden aange-
past naargelang van de ontwikkeling van de grondstofprijzen, teneinde overcompen-
satie van de hogere productiekosten van de onder 1 t/m 4 bedoelde producten te ver-
mijden1622. 

Tot en met 31 december 2003 kunnen de lidstaten vrijstelling verlenen of blijven 
verlenen voor producten die uitsluitend of vrijwel uitsluitend bestaan uit de onder 1 
t/m 4 bedoelde producten1623. 

De vrijstelling of vermindering voor de onder 1 t/m 4 bedoelde producten kan in 
het kader van een meerjarenprogramma door een overheidsinstantie aan een markt-
deelnemer worden toegekend door middel van een vergunning die langer dan één 
kalenderjaar geldig is. De toegestane vrijstelling of vermindering mag niet langer dan 
zes opeenvolgende jaren worden toegepast. Deze termijn kan worden verlengd1624. 

 
1618.  Als bedoeld in artikel 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1619.  Artikel 16 lid 1 slotzin Richtlijn energiebelastingen. 
1620.  Als bedoeld in artikel 4 Richtlijn energiebelastingen. 
1621.  Artikel 16 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1622.  Artikel 16 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1623.  Artikel 16 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
1624.  Artikel 16 lid 5 eerste volzin Richtlijn energiebelastingen. 
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In het kader van een meerjarenprogramma waarvoor een overheidsinstantie vóór 
31 december 2012 toestemming heeft verleend, kunnen de lidstaten de vrijstelling of 
vermindering na 31 december 2012 blijven toepassen tot dit meerjarenprogramma 
afloopt. De vrijstelling of verjaring kan niet meer worden verlengd1625. 

Indien de lidstaten op grond van het gemeenschapsrecht gedwongen worden tot 
nakoming van juridisch bindende verplichtingen om een minimumaandeel van de 
onder 1 t/m 4 bedoelde producten in de handel te brengen, is de vrijstelling of de 
vermindering niet meer van toepassing vanaf de datum waarop die verplichtingen 
voor de lidstaten bindend worden1626. 

De lidstaten zenden de EC uiterlijk 31 december 2004 en vervolgens om de twaalf 
maanden een lijst toe van de toegepaste vrijstellingen en verminderingen1627. Uiterlijk 
31 december 2009 brengt de EC de Raad verslag uit over de fiscale, economische, 
landbouw-, energie-, industriële en milieuaspecten van de vrijstellingen en verminde-
ringen1628. 

4.9.10.7 Afgewerkte olie 

Afgewerkte olie is een verzamelnaam van gebruikte smeermiddelen voor voertuigen 
en motoren en gebruikte hydraulische olie. Omdat dit stoffen zijn met de eigenschap 
de leefomgeving duurzaam te kunnen vervuilen, moeten deze op de meest zorgvuldi-
ge manier worden ingezameld en verwerkt1629. Verwerking vindt in het algemeen 
plaats door middel van aanwending als energiebron en als grondstof. Bij de methode 
als energiebron krijgt afgewerkte olie dezelfde fiscale behandeling als andere minerale 
oliën en wordt afgewerkte olie daarom vanaf 1993 in de communautaire accijnshef-
fing betrokken. 

Elf lidstaten zijn evenwel in de loop der jaren door de EC en de Raad gemachtigd 
om uit specifieke beleidsoverwegingen accijnsvrijstelling te verlenen voor afgewerkte 
olie die direct of na een recyclingproces wordt hergebruikt als brandstof, met als ratio 
dat deze vrijstellingen de inzameling van afgewerkte olie bevorderen en dat onvol-
doende afgewerkte olie voorhanden is voor economische levensvatbaarheid van in-
zameling en regeneratie. Ook voorkomt de vrijstelling dat afgewerkte olie garandeert 
in het milieu wordt gedumpt. 

De EC is van opvatting dat deze overwegingen geen valabele reden meer zijn om 
een vorm van gebruik van een grondstof fiscaal te bevoordelen boven andere vormen 
van gebruik en die van andere energieproducten. Een van de hoofddoelstellingen van 
de Richtlijn energiebelastingen is een gelijke behandeling van de verschillende con-
currerende energieproducten om verstoringen op de interne markt te voorkomen. Aan 
bepaalde energieproducten kan slechts een gunstiger fiscale behandeling worden 

 
1625.  Artikel 16 lid 5 tweede volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1626.  Artikel 16 lid 6 Richtlijn energiebelastingen. 
1627.  Artikel 16 lid 7 Richtlijn energiebelastingen. 
1628.  Artikel 16 lid 8 Richtlijn energiebelastingen. 
1629.  Het communautaire beleid inzake afgewerkte olie dateert uit de de ’70-er jaren van de 20e eeuw 

en strekt ertoe de schadelijke milieueffecten van ervan te voorkomen. 
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toegekend als dat bijvoorbeeld uit milieuoverwegingen wenselijk is. Dit geldt niet 
meer voor afgewerkte olie. De gunstiger fiscale behandeling houdt een bevoordeling 
in van afgewerkte olie ten opzichte van alternatieve rechtstreeks concurrerende ener-
gieproducten. Het is verplicht afgewerkte olie in te zamelen en in een gecontroleerde 
installatie te verwerken met inachtneming van de in de communautaire wetgeving 
vastgestelde emissiegrenzen, zodat die inzameling niet meer behoeft te worden ge-
stimuleerd1630. Gebleken is dat de accijnsvrijstelling de inzameling niet bevordert, 
maar de vrijstelling ten voordele van de twee algemene verwerkingsmethoden 
werkt1631. Afgewerkte olie wordt met de accijnsvrijstelling steeds aantrekkelijker als 
voordelig alternatief voor andere energieproducten. Overigens vallen de meeste toe-
passingen waarbij afgewerkte olie als brandstof wordt gebruikt, zoals in cementovens, 
kalkfabrieken, ijzer- en staalfabrieken, mijnen, buiten de reikwijdte van de Richtlijn 
energiebelastingen. 

4.9.10.8 Kleine elektriciteitsproducenten 

De lidstaten kunnen kleine elektriciteitsproducenten vrijstelling verlenen, mits zij 
accijns heffen van de voor de productie van die elektriciteit gebruikte energieproduc-
ten1632. Nederland heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt voor de elektriciteit 
die in kleinere generatoren wordt opgewekt, die niet belast wordt omdat dat is uitvoe-
ringstechnisch vrijwel onmogelijk is. Veelal worden minerale oliën als grondstof ge-
bruikt voor de opwekking van elektriciteit met behulp van (kleinere) generatoren. 
Deze voor die opwekking gebruikte brandstoffen dienen dan wel in de heffing te wor-
den betrokken1633.  

4.9.10.9 Belastingvermindering bij minimumdruk op bedrijfsniveau 

Op voorwaarde dat de voorgeschreven minimumtarieven gemiddeld voor elk bedrijf 
worden toegepast, kunnen de lidstaten in de navolgende gevallen belastingverminde-
ringen toepassen op het verbruik van energieproducten die worden gebruikt voor 
verwarming en voor stationaire en mobiele werktuigen1634 en op elektriciteit1635: 
1. ten voordele van energie-intensieve bedrijven; 
2. indien overeenkomsten zijn aangegaan met ondernemingen of ondernemers-

verenigingen, of indien regelingen inzake verhandelbare vergunningen of gelijk-
waardige regelingen worden toegepast, voor zover deze leiden tot de verwezenlij-
king van milieubeschermingsdoelstellingen of verbeteringen in energie-efficiëntie. 

 

 
1630.  EC, Thematische strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling, COM(2005) 666 van 21 decem-

ber 2005. 
1631.  COM(1999) 752 van 10 januari 2000. COM(2003) 250 van 11 juli 2003. 
1632.  Artikel 21 lid 5 Richtlijn energiebelastingen 
1633.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 207, nr. 3, blz. 24. 
1634.  Als bedoeld in artikel 8 lid 2 onderdeel b en onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. 
1635.  Artikel 17 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
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Ad 1. Onder het begrip energie-intensief bedrijf wordt verstaan: een bedrijf, een zake-
lijke eenheid die zelfstandig, ongeacht op welke plaats, leveringen van goederen en 
diensten verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die economische activi-
teiten1636, waar de aankoop van energieproducten en elektriciteit ten minste 3,0% van 
de productiewaarde uitmaakt, of de verschuldigde nationale energiebelasting ten 
minste 0,5% van de toegevoegde waarde bedraagt. Binnen deze definitie kunnen de 
lidstaten meer restrictieve concepten toepassen, waaronder definities van omzet-
waarde, proces en sector.  

Onder het begrip kosten van de aankoop van energieproducten en elektriciteit 
wordt verstaan: de feitelijke kosten van de door het bedrijf aangekochte of gegene-
reerde energie. Hieronder vallen alleen de kosten van elektriciteit, verwarming en de 
energieproducten die worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden of voor stationai-
re of mobiele werktuigen1637. De kosten omvatten alle belastingen, uitgezonderd ver-
rekenbare BTW1638. 

Onder het begrip productiewaarde wordt verstaan: de omzet inclusief rechtstreeks 
aan de prijs van het product gekoppelde subsidies, vermeerderd of verminderd met de 
veranderingen in voorraden gereed product, onderhanden werk en goederen en dien-
sten, ingekocht voor wederverkoop, en verminderd met de aankoop van goederen en 
diensten voor wederverkoop1639. 

Onder toegevoegde waarde wordt verstaan de totale aan BTW onderworpen omzet 
inclusief uitvoer, verminderd met de totale aan BTW onderworpen inkoop inclusief 
invoer1640. 

De lidstaten die ultimo 2003 nationale energiebelastingstelsels bezitten waarbij 
energie-intensieve bedrijven worden gedefinieerd aan de hand van andere criteria dan 
de energiekosten in vergelijking met de productiewaarde en de verschuldigde 
nationale energiebelasting in vergelijking met de toegevoegde waarde, wordt een 
overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2007 toegestaan om zich aan te passen aan de 
definitie van energie-intensief bedrijf1641. 

Ad 2. Ondernemingen die met de overheid convenanten sluiten met het oog op be-
vordering van duurzame ontwikkeling en verbetering van energie-efficiëntie verdie-
nen een specifieke behandeling (convenantenregeling)1642. 

In afwijking van het gebod dat de tarieven die de lidstaten op energieproducten en 
elektriciteit1643 toepassen niet lager mogen zijn dan de bij de Richtlijn energiebelastin-
gen voorgeschreven minimumtarieven1644, kunnen de lidstaten een verlaagd tarief of 
het nihiltarief toepassen op energieproducten en elektriciteit die worden gebruikt 

 
1636.  Als bedoeld in artikel 11 Richtlijn energiebelastingen. 
1637.  Als bedoeld in artikel 8 lid 2 onderdeel b en onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. 
1638.  Artikel 17 lid 1 derde, vierde en vijfde volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1639.  Artikel 17 lid 1 zesde volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1640.  Artikel 17 lid 1 zevende volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1641.  Artikel 17 lid 1 slotzin Richtlijn energiebelastingen. 
1642.  Negenentwintigste overweging considerans Richtlijn energiebelastingen. Artikel 17 lid 1 onder-

deel b Richtlijn energiebelastingen. 
1643.  Als bedoeld in artikel 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1644.  Als bedoeld in artikel 4 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
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door energie-intensieve bedrijven1645. In afwijking van hetzelfde gebod kunnen de 
lidstaten een tot 50% van de minimumtarieven verlaagd tarief toepassen op energie-
producten en elektriciteit die worden gebruikt door bedrijven, zijnde zakelijke eenhe-
den die zelfstandig, ongeacht op welke plaats, leveringen van goederen en diensten 
verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die economische activiteiten1646, 
die niet energie-intensief zijn1647. 

Bedrijven die van deze mogelijkheden gebruik maken, gaan overeenkomsten, rege-
lingen inzake verhandelbare vergunningen, gelijkwaardige regelingen of convenanten 
met de overheid aan. De overeenkomsten, regelingen inzake verhandelbare vergun-
ningen, gelijkwaardige regelingen of convenanten moeten bijdragen tot de verwezen-
lijking van milieubeschermingsdoelstellingen of een grotere energie-efficiëntie die 
grosso modo gelijkwaardig zijn aan wat zou zijn bereikt indien de communautaire 
minimumbelastingniveaus gehanteerd waren1648. 

4.9.10.10 Vrijstellingen en verminderingen uit specifieke beleidsoverwegingen 

De Raad kan op voorstel van de EC met eenparigheid van stemmen besluiten dat een 
lidstaat uit specifieke beleidsoverwegingen wordt gemachtigd verdere vrijstellingen of 
verlagingen in te voeren. Een lidstaat die een dergelijke maatregel wenst in te voeren, 
stelt de EC daarvan in kennis en verstrekt haar tevens alle relevante en benodigde 
gegevens. De EC onderzoekt het verzoek met inachtneming van, onder andere, de 
goede werking van de interne markt, de noodzaak eerlijke mededinging te verzekeren 
en het communautair gezondheids-, milieu-, energie- en vervoersbeleid. Binnen drie 
maanden nadat de EC alle relevante en benodigde gegevens heeft ontvangen dient zij 
een voorstel in voor een beschikking waarbij de Raad de lidstaat in kwestie tot het 
nemen van een dergelijke maatregel machtigt of deelt zij de Raad de redenen mee 
waarom zij een dergelijke beschikking niet heeft voorgesteld1649. Een machtiging 
wordt voor ten hoogste zes jaar verleend, met de mogelijkheid tot verlenging volgens 
de vorengenoemde reguliere verzoek procedure1650. Op deze derogatieregeling rusten 
talrijke specifieke vrijstellingen in de lidstaten.  

Indien de EC van oordeel is dat de vrijstellingen of verminderingen niet langer aan-
vaardbaar zijn, met name uit het oogpunt van eerlijke mededinging, verstoring van de 
werking van de interne markt, of het communautaire gezondheids-, milieu-, energie- 
en vervoersbeleid, dient zij bij de Raad passende voorstellen in. De Raad moet daar-
over unaniem besluiten1651. 

 
1645.  Artikel 17 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1646.  Als bedoeld in artikel 11 Richtlijn energiebelastingen. 
1647.  Artikel 17 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
1648.  Artikel 17 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
1649.  Artikel 19 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. 
1650.  Artikel 19 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1651.  Artikel 19 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
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4.9.10.11 Verplichte vrijstellingen 

De Europese regelgeving en internationale verdragen verzetten zich tegen accijnshef-
fing van het internationale vliegverkeer. De gemeenschapswetgever heeft voor de EB 
enkele verplichte vrijstellingen op communautair niveau willen vastleggen, zij het dat 
deze daarvoor geen ratio’s aandraagt. Volgens het HvJ EG in het arrest-JAN DE NUL 
(2007) is met de verplichte vrijstelling voor minerale oliën die worden gebruikt als 
brandstof voor de vaart op de communautaire wateren beoogd het intracommunau-
taire handelsverkeer te vergemakkelijken, met name het goederenverkeer en het vrij 
verrichten van diensten die op die wateren kunnen plaatsvinden. Met deze vrijstellin-
gen heeft de communautaire wetgever op een aantal punten meer gelijkheid willen 
brengen in de fiscale behandeling van vervoers- en andere dienstverlenende onder-
nemingen die van de communautaire waterwegen gebruikmaken1652.  

Hoewel vereist is, dat energieproducten die als motorbrandstof worden gebruikt, 
onderworpen zijn aan het communautaire minimumtarief1653, is vanwege bestaande 
internationale verplichtingen, zoals die van het Verdrag van Chicago inzake de inter-
nationale burgerluchtvaart van 7 december 1944 en de bilaterale luchtvaartovereen-
komsten tussen staten1654, en vanwege het behoud van concurrentieposities van het 
communautaire bedrijfsleven een vrijstelling voorgeschreven voor energieproducten 
die als brandstof worden gebruikt in de commerciële luchtvaart, althans de niet-
recreatieve luchtvaart1655. Met de verplichting om energieproducten voor dit doel vrij 
te stellen, welke vrijstelling door de Raad aan het oorspronkelijke EC-voorstel voor de 
Structuurrichtlijn minerale oliën (1992) was toegevoegd, was niet bedoeld om de 
lidstaten een minder ruime verplichting op te leggen dan door de EC was voorge-
steld1656. De Raad kan zeer wel door het Verdrag van Chicago zijn beïnvloed toen hij de 
verplichte vrijstelling voor brandstoffen voor de luchtvaart opnam. Hij besloot even-
wel de vrijstelling gelijkelijk voor zowel de internationale als de nationale commer-
ciële luchtvaart toe te passen, maar stond de lidstaten uitdrukkelijk toe, de vrijstelling 
voor brandstof voor luchtvaart te beperken tot bepaalde leveringen van reactiemotor-
brandstof1657. Uit het feit dat de Raad deze vrijstelling heeft ingevoerd, kan a contrario 

 
1652.  HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 

14 januari 2006, r.o. 24-25. 
1653. Artikel 2 Richtlijn lid 4 energiebelastingen. 
1654.  Convention on International Civil Aviation, Stb. 1947, H 165. Recueil des traités des Nations unies, 

deel 15, blz. 295. 
1655.  Andere luchtvaart dan particuliere plezierluchtvaart. Onder particuliere plezierluchtvaart wordt 

verstaan: het gebruik van een luchtvaartuig door de eigenaar daarvan of door de natuurlijke of 
rechtspersoon die het gebruik daarvan geniet door huur of anderszins, voor andere dan commer-
ciële doeleinden en met name voor andere doeleinden dan voor het vervoer van personen of goe-
deren of voor het verrichten van diensten onder bezwarende titel, dan wel ten behoeve van over-
heidsinstanties. Artikel 14 lid 1 onderdeel b Richtlijn energiebelastingen. 

1656. Artikel 8 lid 1 van het voorstel van de EC voor een richtlijn van de Raadbetreffende de harmo-
nisatie van de structuren van de accijnzen op minerale oliën (PB 1990, C 322, blz. 18) noemde bij 
de omschrijving van de verplichting van de lidstaten om de betrokken producten vrij te stellen, 
niet uitdrukkelijk de daarin bedoelde accijnzen. 

1657.  GN-code 2710 19 21. Artikel 14 lid 1 derde volzin Richtlijn energiebelastingen. 
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worden afgeleid, dat geen andere vrijstelling werd voorzien1658. Deze vrijstelling kan 
worden beperkt tot reactiemotorbrandstof voor de voortstuwing van luchtvaartui-
gen1659 en tot het internationale en het intracommunautaire vervoer. Slechts ter zake 
van nationale vluchten is een accijnsheffing zonder meer mogelijk1660. Nederland heeft, 
zoals gezegd, gebruik gemaakt van die mogelijkheid en sinds 1 januari 2005 wordt de 
vliegtuigbrandstof die wordt gebruikt voor binnenlandse vluchten belast met accijns. 
De accijnsrichtlijnen bieden overigens ook de mogelijkheid om ter zake van vluchten 
tussen twee lidstaten accijns over de brandstof te heffen indien beide lidstaten in een 
bilateraal verdrag dit overeenkomen. Voor zover bekend zijn dergelijke verdragen 
binnen de EU niet tot stand gekomen. 

Voorts zijn verplicht vrijgesteld1661: 
1. energieproducten ten behoeve van de koopvaardij en visserij op communautaire 

wateren; alsmede 
2. elektriciteit die aan boord van een vaartuig is opgewekt1662. 
 
Bestaande internationale verplichtingen en het behoud van de concurrentieposities in 
de zeescheepvaart en zeevisserij maken het noodzakelijk de vrijstelling ten behoeve 
van de niet-recreatieve zeescheepvaart te laten voortbestaan.  

Deze vrijstellingen voor de lucht- en zeevaart mogen de lidstaten beperken tot het 
internationale en het intracommunautaire vervoer. Lidstaten die met elkaar bilaterale 
overeenkomsten hebben gesloten, kunnen de vrijstellingen opschorten. In dergelijke 

 
1658. Voor dit standpunt kan ook steun worden gevonden in artikel 19 van de Richtlijn energiebelas-

tingen en de voorganger van dit artikel, artikel 8 lid 4 Structuurrichtlijn minerale oliën. Het bevat 
een algemene bepaling, volgens welke de Raad de lidstaten kan toestaan verdere vrijstellingen in 
te voeren. Zie recent beschikking 96/418/EG van de Raad van 27 juni 1996 waarbij aan een lidstaat 
toestemming wordt verleend, overeenkomstig artikel 19 Richtlijn energiebelastingen, om ver-
laagde accijnstarieven of vrijstellingen van accijnzen te blijven toepassen op bepaalde energie-
producten die voor bijzondere doeleinden worden gebruikt (PB L 172, blz. 22). 

1659.  Brandstof met de GN-code 2710 19 21. Artikel 14 lid 1 derde volzin Richtlijn energiebelastingen. 
Artikel 66 lid 1 onderdeel b Wa. 

1660.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 667, nr. 2, blz. 4. 
1661.  Artikel 14 lid 1 onderdeel c en slotzin Richtlijn energiebelastingen. Energieproducten voor gebruik 

aan boord van particuliere pleziervaartuigen zijn gewoon belast. Onder particuliere plezier-
vaartuigen worden verstaan: vaartuigen die worden gebruikt door de eigenaar daarvan of door de 
natuurlijke of rechtspersoon die het gebruik daarvan geniet door huur of anderszins, voor andere 
dan commerciële doeleinden en met name voor andere doeleinden dan voor het vervoer van per-
sonen of goederen of voor het verrichten van diensten onder bezwarende titel, dan wel ten be-
hoeve van overheidsinstanties. 

1662.  Artikel 14 lid 1 onderdeel c en slotzin Richtlijn energiebelastingen. Energieproducten voor gebruik 
aan boord van particuliere pleziervaartuigen zijn gewoon belast. Onder particuliere pleziervaar-
tuigen worden verstaan: vaartuigen die worden gebruikt door de eigenaar daarvan of door de na-
tuurlijke of rechtspersoon die het gebruik daarvan geniet door huur of anderszins, voor andere 
dan commerciële doeleinden en met name voor andere doeleinden dan voor het vervoer van per-
sonen of goederen of voor het verrichten van diensten onder bezwarende titel, dan wel ten be-
hoeve van overheidsinstanties. 
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gevallen kunnen de lidstaten een lager belastingniveau dan het in deze richtlijn vast-
gestelde minimumniveau toepassen1663. 

De DEUTSCHE SEE-BESTATTUNGS-GENOSSENSCHAFT EG verzorgt teraardebestellingen op 
volle zee. Zij deed een beroep op de accijnsvrijstelling voor minerale oliën voor de 
handelszeescheepvaart met het argument dat haar schepen niet vallen onder het 
begrip particuliere pleziervaartuigen, omdat zij worden gebruikt voor handelsdoel-
einden, namelijk het vervoer van passagiers en het verrichten van diensten onder 
bezwarende titel. De vrijstelling werd DEUTSCHE SEE geweigerd door het Hauptzollamt 
Kiel, dat begrafenissen kennelijk als pleziertrips beschouwt. In het DEUTSCHE SEE-arrest 
(2004) overweegt het HvJ EG dat energieproducten die worden geleverd voor verbruik 
als brandstof voor de vaart op communautaire wateren (met inbegrip van visserij) zijn 
vrijgesteld van accijns, en dat hierop slechts in één uitzondering bestaat, die inhoudt, 
dat de vrijstelling niet geldt voor energieproducten voor verbruik aan boord van parti-
culiere pleziervaartuigen. Het begrip particuliere pleziervaartuigen is gedefinieerd als 
vaartuigen die voor andere dan handelsdoeleinden worden gebruikt1664. Hieruit leidt het 
HvJ EG af, dat alle zeescheepvaart voor handelsdoeleinden, dus niet alleen het vervoer 
van personen of goederen, maar ook het verrichten van diensten onder bezwarende 
titel, zoals begrafenisdiensten op zee en de diensten van een hopperzuiger die zich 
zelfstandig kan verplaatsen, binnen de werkingssfeer van de vrijstelling vallen. De 
accijnsvrijstelling maakt geen onderscheid naar het doel van de betrokken handels-
scheepvaart. De verstoringen van de mededinging die de bepalingen van de richtlijn 
beogen te voorkomen, kunnen immers optreden ongeacht het soort handelsscheep-
vaart. Verder overweegt het HvJ EG dat als de gemeenschapswetgever, naast de 
scheepvaart met particuliere pleziervaartuigen, bepaalde soorten scheepvaart met een 
handelskarakter van de betrokken vrijstelling had willen uitsluiten, hij een dergelijke 
beperking van deze vrijstelling expliciet in de richtlijn had moeten opnemen. De for-
mulering tussen haakjes met inbegrip van visserij moet, aldus het HvJ EG, slechts wor-
den opgevat als een specificatie van de doelstelling van de voor de handelsscheepvaart 
voorziene vrijstelling. Ten slotte beslist het HvJ EG, dat, nu niet wordt betwist dat de 
door DEUTSCHE SEE verrichte scheepvaartactiviteiten dienstverrichtingen onder bezwa-
rende titel vormen, wegens het commerciële karakter ervan deze begrafenisscheep-
vaart niet onder de uitzondering voor particuliere pleziervaartuigen valt, zodat zij 
door de vrijstelling is gedekt1665. De hopperzuiger van JAN DE NUL heeft een aandrijfsys-
teem waarmee die zich zelfstandig kan verplaatsen, beschikt daarmee dus over de 
nodige technische mogelijkheden om te varen op de communautaire wateren en aldus 
om baggerdiensten op die wateren te kunnen verrichten, zodat het verbruik van ener-
gieproducten voor de vaart van de hopperzuiger verplicht is vrijgesteld1666. Het HvJ EG 

 
1663.  Artikel 14 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1664.  Artikel 8 lid 1 onderdeel c Structuurrichtlijn minerale oliën, thans: artikel 14 lid 1 onderdeel c 

Richtlijn energiebelastingen.  
1665. HvJ EG 1 april 2004, nr. C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG vs. Hauptzollamt 

Kiel (teraardebestelling op volle zee), Jur. 2004, blz. I-3537. 
1666.  HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 

14 januari 2006, r.o. 38-39. 
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laat in het arrest-JAN DE NUL (2007) bij de afbakening tussen communautaire wateren 
en (nationale) binnenwateren de communautair werkende verplichte vrijstelling voor 
de vaart op communautaire wateren in het communautaire belang van gelijke concur-
rentievoorwaarden voor de bedrijvigheid in de zeehandelsscheepvaart en de zeeha-
vens kennelijk prevaleren boven de diversiteit aan nationale belangen van de lidstaten 
om facultatief vrijstelling te verlenen voor de vaart op de binnenwateren. De verplich-
te vrijstelling1667 gaat voor op de facultatieve vrijstelling voor baggerwerken in bevaar-
bare waterlopen en in havens1668, omdat de bevoegdheid van de lidstaten om die facul-
tatieve vrijstelling te verlenen geen invloed kan hebben op de communautaire draag-
wijdte van de verplichte vrijstelling voor de communautaire wateren1669. De manoeu-
vres van een zelfstandig varende hopperzuiger tijdens het opbaggeren en storten van 
de specie, dat wil zeggen de verplaatsingen die inherent zijn aan de uitvoering van 
baggerwerkzaamheden worden gerangschikt onder het begrip vaart in de zin van de 
Richtlijn energiebelastingen1670. 

Ten slotte zijn verplicht vrijgesteld energieproducten en elektriciteit ten behoeve 
van de elektriciteitsproductie en elektriciteit ten behoeve van de instandhouding van 
het elektriciteitsproductievermogen1671. Deze verplichte inputvrijstelling omvat naast 
aardgas ook andere energieproducten ten behoeve van de elektriciteitsproductie. De 
lidstaten kunnen ervoor kiezen deze energieproducten uit milieubeleidsoverwegingen 
toch te belasten zonder de minimumtarieven in acht te nemen. De belastingdruk die 
dat oplevert wordt niet meegeteld bij de berekening van de minimale belastingdruk 
op elektriciteit1672. 

4.9.10.12 Verplichte vrijstellingen elektriciteitsproductie, lucht- en scheepvaart 

Naast de algemene bepalingen van de Accijnsrichtlijn verlenen de lidstaten voor de 
navolgende energieproducten vrijstelling van belasting, op voorwaarden die zij vast-
stellen met het doel een juiste en eenvoudige toepassing van deze vrijstelling te ver-
zekeren en fraude, ontwijking of misbruik te voorkomen1673: 
1. energieproducten en elektriciteit die worden gebruikt voor de productie van elek-

triciteit en elektriciteit die wordt gebruikt tot instandhouding van het vermogen 
elektriciteit te produceren (inputvrijstelling); 

2. energieproducten die worden geleverd voor gebruik als brandstof voor andere 
luchtvaart dan particuliere plezierluchtvaart; 

 
1667.  Artikel 14 lid 1 onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. 
1668.  Artikel 15 lid 1 onderdeel k Richtlijn energiebelastingen. 
1669.  HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 

14 januari 2006, r.o. 29. 
1670.  Artikel 14 lid 1 onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. HvJ EG 1 maart 2007, nr. C-391/05, Jan de 

Nul NV vs. Hauptzollamt Oldenburg, PB C 10 van 14 januari 2006, r.o. 40. 
1671.  Artikel 14 lid 1 aanhef en onderdeel a Richtlijn energiebelastingen. 
1672.  Als bedoeld in artikel 10 Richtlijn energiebelastingen. 
1673.  Artikel 14 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. Voorheen artikel 8 lid 1, onderdeel b Structuurricht-

lijn minerale oliën. HvJ EG 27 november 2003, nr. C-185/00, EC vs. Finland, Jur. 2003, blz. I-14189, 
r.o. 99-100. 
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3. energieproducten die worden geleverd voor gebruik als brandstof voor de vaart op 
communautaire wateren (met inbegrip van visserij) en niet voor gebruik aan 
boord van particuliere pleziervaartuigen, en aan boord van een vaartuig opgewek-
te elektriciteit. 

 
Ad 1. Deze zogenoemde inputvrijstelling omvat naast aardgas ook andere energiepro-
ducten ten behoeve van de elektriciteitsproductie. De lidstaten kunnen ervoor kiezen 
deze producten uit milieubeleidsoverwegingen niet vrij te stellen en aan belasting 
onderwerpen zonder inachtneming van de minimumtarieven. In dat geval wordt de 
op deze energieproducten geheven belasting niet in aanmerking genomen voor de 
inachtneming van het minimumtarief voor elektriciteit1674. 

Ad 2. Onder het begrip particuliere plezierluchtvaart wordt verstaan: het gebruik 
van een luchtvaartuig door de eigenaar daarvan of door de natuurlijke of rechtsper-
soon die het gebruik daarvan geniet door huur of anderszins, voor andere dan han-
delsdoeleinden en met name voor andere doeleinden dan voor het vervoer van perso-
nen of goederen of voor het verrichten van diensten onder bezwarende titel, dan wel 
ten behoeve van overheidsinstanties. De lidstaten kunnen deze vrijstelling beperken 
tot leveringen van reactiemotorbrandstof (GN-code 2710 19 21)1675. 

De particuliere plezierluchtvaart valt buiten de verplichte vrijstelling voor de be-
drijfsmatige luchtvaart en komt niet in aanmerking voor andere faciliteiten uit hoofde 
van de Structuurrichtlijn minerale oliën of de Richtlijn energiebelastingen. Tien lidsta-
ten (België, Denemarken, Frankrijk, Finland, Ierland, Italië, Malta, Portugal, het VK en 
Zweden) zijn echter door de Raad geautoriseerd omwille van specifieke beleidsover-
wegingen van de gemeenschappelijk gebaande regels af te wijken. Deze toestemmin-
gen zijn ter gelegenheid van de invoering van de Richtlijn energiebelastingen helaas 
niet vervallen maar juist gecodificeerd, in bijlage II en bijlage III van de Richtlijn ener-
giebelastingen. 

Om samenhang te brengen in het communautaire vervoers-, milieu- en belasting-
beleid, heeft de EC al in 1996 voorgesteld om deze derogaties te doen vervallen en in 
2000 aanzetten gegeven deze met de inwerkingtreding van de Richtlijn energiebelas-
tingen te beëindigen1676. De EC wijzigt haar standpunt niet; deze derogaties creëren 
immers verstoringen in de interne markt, geven geen goede weergave van de negatie-
ve externe kosten van transport en zijn in tegenspraak met de keuzes van de Raad die 
bij de vaststelling van de Richtlijn energiebelastingen zijn gemaakt. Het vervallen van 
de derogatie stuit bij de tien lidstaten op bezwaren: hoge administratieve lasten voor 
de sector (nieuwe infrastructuur om ervoor te zorgen dat belaste en vrijgestelde 
brandstof gescheiden worden verkocht) ter voorkoming van fraude (gebruik van 
brandstof voor zowel verwarmingsdoeleinden als voortbeweging), tanktoerisme en 
een negatief effect op de particuliere plezierluchtvaart. Dit zijn toch wel beneden-
maatse bezwaren. Belastingheffing geeft altijd enige administratieve lasten, heeft 
altijd een effect en grensoverschrijdend winkelen is van alle tijden en plaatsen. De 

 
1674.  Als bedoeld in artikel 10 Richtlijn energiebelastingen. 
1675.  Artikel 14 lid 1 tweede en derde volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1676.  COM(1996) 549 van 14 november 1996. COM(2000) 678 van 15 november 2000. 
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omstandigheid dat slechts tien van EU27 de uitzondering toepassen speelt het tank-
toerisme juist in de kaart in plaats van dergelijk gedrag op een binnenmarkt onnodig 
te maken. De brandstof die door de particuliere plezierluchtvaart wordt gebruikt, is 
sedert 1993 aan accijns onderworpen. De tien lidstaten hebben daarom voldoende tijd 
gehad om in te spelen op de zich ontwikkelende opvattingen omtrent de tarieven. De 
invoering van belastingheffing zou geen bijzondere problemen mogen opleveren, 
omdat kleine lichte vliegtuigen een andere brandstof gebruiken dan straal- of passa-
giersvliegtuigen. Derogaties hebben tot doel moeilijkheden die zich in het begin bij de 
tenuitvoerlegging van nieuwe wetgeving voordoen, het hoofd te bieden en als eigen-
schap in de tijd beperkt te zijn. Deze uitzonderingen zijn onvoldoende gemotiveerd en 
de instandhouding ervan is in strijd met het internemarktbeginsel.  

Ad 3. Onder het begrip particuliere pleziervaartuigen wordt verstaan: vaartuigen 
die worden gebruikt door de eigenaar daarvan of door de natuurlijke of rechtspersoon 
die het gebruik daarvan geniet door huur of anderszins, voor andere dan handelsdoel-
einden en met name voor andere doeleinden dan voor het vervoer van personen of 
goederen of voor het verrichten van diensten onder bezwarende titel, dan wel ten 
behoeve van overheidsinstanties1677. 

Van oudsher kunnen de lidstaten deze vrijstelling ook van toepassing verklaren op 
de vaart op binnenwateren. De particuliere pleziervaart is evenwel uitdrukkelijk uit-
gesloten van de vrijstelling. Zes lidstaten (België, Frankrijk, Finland, Ierland, Malta en 
het VK) zijn gemachtigd om uit specifieke beleidsoverwegingen een belastingverla-
ging of -vrijstelling te verlenen voor brandstof voor de particuliere pleziervaart. Met 
haar evaluatie van de derogaties (2000) heeft de EC de aanzet gegeven tot de geleide-
lijke beëindiging van vijf van deze derogaties. De bovenstaande argumentatie tegen 
faciliëring van de particuliere plezierluchtvaart is naar analogie van toepassing op de 
particuliere pleziervaart. Het fraudegevaar bestaat in alle sectoren wanneer een enkele 
persoon één soort brandstof gebruikt voor uiteenlopende doeleinden waarvoor een 
verschillend accijnstarief geldt, zoals in de bouw en de land- en tuinbouw. Stekelig, 
maar terecht merkt de EC op dat de ervaringen van 21 lidstaten die op dit gebied niet 
van derogatie gebruik hebben gemaakt, zeer nuttig kan zijn. 

Ad 2 en 3. De lidstaten kunnen deze vrijstellingen beperken tot het internationale 
en het intracommunautaire vervoer. Daarnaast kan een lidstaat die met een andere 
lidstaat een bilaterale overeenkomst heeft gesloten, de vrijstellingen opschorten. In 
dergelijke gevallen kunnen de lidstaten een lager belastingniveau dan het in deze 
richtlijn vastgestelde minimumniveau toepassen1678. 

Bestaande internationale verplichtingen en het behoud van de concurrentieposities 
van het communautaire bedrijfsleven maken het noodzakelijk de faciliteiten ten be-
hoeve van de niet-recreatieve luchtvaart en -zeescheepvaart te laten voorbestaan. 
Niettemin hebben de lidstaten zelf de mogelijkheid om deze te beperken1679. 

 
1677.  Artikel 14 lid 1 slotzin Richtlijn energiebelastingen. 
1678.  Artikel 14 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
1679.  Overweging 23 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
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4.9.10.13 Raffinaderijvrijstelling 

Het verbruik van energieproducten binnen een bedrijf dat energieproducten produ-
ceert, vormt geen belastbaar feit, indien dat verbruik bestaat uit binnen het bedrijf 
geproduceerde energieproducten (raffinaderijvrijstelling)1680.  

Het verbruik van energieproducten als brandstof voor het vervaardigen van ener-
gieproducten moet blijken uit de administratie. Van dit verbruik moet opgave worden 
gedaan bij de accijnsaangifte1681. 

Als verbruik als brandstof voor het vervaardigen van minerale oliën wordt aange-
merkt het verbruik voor de energielevering aan bijeenbehorende productie-instal-
laties waar, anders dan door vermenging, ten minste 30% van de vervaardigde produc-
ten minerale oliën zijn. De inspecteur bepaalt na overleg met de vergunninghouder 
welke productie-eenheden tot een productielocatie kunnen worden gerekend. De als 
brandstof voor de energielevering ingezette minerale oliën kunnen bij voorrang wor-
den toegerekend aan de energieafname van de bijeenbehorende productie-installaties. 
Voor die toerekening wordt uitgegaan van een energiebalans per maand per produc-
tielocatie. Een productielocatie kan zowel de afdeling minerale oliën als de petroche-
mische afdeling omvatten. Op basis van in overleg met de inspecteur te bepalen ener-
gie-equivalenten wordt een energiebalans opgesteld1682. In de energiebalans worden 
opgenomen de binnen de productielocatie opgewekte hoeveelheid energie en de hoe-
veelheid en de soort van de daartoe aangewende brandstoffen, alsmede de hoeveel-
heid afgegeven energie en alle productie-eenheden waaraan de energie is afgegeven, 
onderscheiden in die waarin in enigszins betekenende mate minerale oliën worden 
vervaardigd en andere productie-eenheden1683. 

De periode waarover moet worden beoordeeld of ten minste 30% van de in een bij-
eenbehorende productie-installatie vervaardigde producten bestaat uit minerale oliën, 
is het tijdvak waarover de accijns op aangifte moet worden voldaan. De opgave van de 
hoeveelheid als brandstof verbruikte minerale oliën moet plaatsvinden bij de aangifte 
van de in een tijdvak verschuldigde accijns. Om te kunnen vaststellen of deze hoeveel-
heid minerale oliën terecht niet wordt aangemerkt als uitslag, wordt het aangiftetijd-
vak genomen voor de beoordeling van het 30%-criterium1684. 

Vrijgesteld zijn ook minerale oliën die worden gebruikt voor de verwarming van 
opslagtanks waarin grondstoffen worden opgeslagen ten behoeve van de vervaardi-
ging van minerale oliën. Deze uitzondering geldt nadrukkelijk niet voor minerale oliën 
die worden gebruikt voor de verwarming van opslagtanks waarin de vervaardigde 
minerale oliën worden opgeslagen, tenzij deze minerale oliën op zich weer dienen als 
grondstof voor de vervaardiging van andere minerale oliën. Ook geldt de uitzondering 
niet voor minerale oliën die binnen het belastingentrepot worden gebruikt voor de 

 
1680.  Artikel 21 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. Vgl. artikel 2 lid 2 en lid 4 Wa. Kamerstukken II 1992-

1993, 22 697, nr. 6, blz. 27. 
1681.  Artikel 6c lid 1 en lid 6 UB Accijns. 
1682.  Artikel 6c lid 2, lid 3 en lid 4 UB Accijns. Artikel 3b lid 1 en lid 2 UR Accijns. 
1683.  Artikel 6c lid 5 UB Accijns. 
1684.  Besluit van de staatssecretaris van 5 september 2003, CPP2003/2055M. 
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verwarming van gebouwen en werkplaatsen, of als motorbrandstof voor voertuigen 
op het terrein van het belastingentrepot1685. 

4.9.10.14 Opwekking elektriciteit 

Voor energieproducten die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit geldt 
een vrijstelling1686. Daartoe voorzien de Richtlijn energiebelastingen, de Wa en de 
Wbm door middel van een teruggaafregeling in een vrijstelling van accijns voor de 
relevante minerale oliën die worden ingezet voor de productie van elektriciteit: half-
zware olie, gasolie en zware stookolie1687. Ingevolge de systematiek van de Wa strekt 
een vrijstelling van accijns voor – in dit geval fossiele – minerale oliën zich eveneens 
uit tot biobrandstoffen en andere plantaardige oliën, ook al worden deze niet expressis 
verbis genoemd. Brandstoffen waarvoor in de Wa geen tarief is vastgesteld, zoals 
bijvoorbeeld biobrandstoffen en andere plantaardige oliën, worden, wanneer deze als 
motor- of als verwarmingsbrandstof worden gebruikt, belast overeenkomstig de ge-
lijkwaardige brandstof waarvoor wel een tarief is vastgesteld. Indien voor die gelijk-
waardige brandstof een vrijstelling van toepassing is, is deze vrijstelling daardoor ook 
van toepassing op de biobrandstof. Indien voor de opwekking een gelijkwaardige 
biobrandstof wordt gebruikt, is deze dus eveneens vrijgesteld van accijns. 

Teruggaaf van accijns wordt op verzoek verleend aan de elektriciteitsproducent, dat 
wil zeggen degene die de halfzware olie, gasolie en zware stookolie heeft gebruikt 
voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een vermogen van ten min-
ste 20 MW, mits dit gebruik blijkt uit de administratie van de gebruiker1688. 

De ratio van deze vrijstelling is, dat het uiteindelijke energieproduct, in dit geval de 
opgewekte elektriciteit (de output), wordt belast en dat de energieproducten die wor-
den gebruikt voor de vervaardiging van de elektriciteit, doorgaans aangeduid als de 
opwekking daarvan (de input) moeten worden vrijgesteld. Gerelateerd hieraan is ook 
het beginsel dat geen vrijstelling wordt verleend voor de input ingeval de elektriciteit 
niet wordt belast1689. De Richtlijn energiebelastingen bepaalt immers ook, dat de 
lidstaten kleine producenten van elektriciteit mogen vrijstellen van energiebelasting 
op elektriciteit op voorwaarde dat dan het energieproduct dat is gebruikt voor de 
opwekking wordt belast1690. 

Voorts geldt de teruggaafregeling voor de accijnzen van aardgas, elektriciteit en ko-
len gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch 
rendement van minimaal 30% en met een vermogen van ten minste 60 kW1691. Deze 
rendementseis is gelijkgesteld aan een gemiddeld gebruik van maximaal 12 megajoule 
per opgewekt kilowattuur. De rendementseis strekt ertoe alleen installaties met een 

 
1685.  Paragraaf 13.11 LA. 
1686.  Artikel 14 lid 1 onderdeel a Richtlijn energiebelastingen. 
1687.  Als bedoeld in artikel 26 lid 3 onderscheidenlijk lid 4 en lid 5 Wa. 
1688.  Artikel 69a Wa. Artikel 23a UB Accijns. Artikel 35i UR Accijns. 
1689.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 207, nr. 3, blz. 24. 
1690.  Artikel 21 lid 5 tweede volzin Richtlijn energiebelastingen. 
1691.  Artikel 64 Wbm. 
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enigszins serieuze elektriciteitsproductie in aanmerking te laten komen voor de te-
ruggaaf ter vermijding van oneigenlijk gebruik. Voorts wordt voor kolen vrijstelling 
verleend ter zake van de uitslag en de invoer van kolen die zodanig worden ingezet 
dat andere functies dan de brandstoffunctie aan de orde zijn. Bij andere functies kan 
gedacht worden aan de grondstoffunctie en de reductiefunctie. Ook is duaal gebruik 
van kolen vrijgesteld1692. 

4.9.10.15 Voortstuwing schepen en luchtvaartuigen 

Teruggaaf van accijns wordt verleend voor de levering van energieproducten waar-
voor aanspraak op een vrijstelling zou bestaan wegens gebruik voor de aandrijving 
van schepen, gebruik als scheepsbehoeften aan boord van schepen of gebruik voor de 
voortstuwing van luchtvaartuigen1693. 

De teruggaaf geschiedt aan degene die de levering heeft verricht1694. 
Voor luchtvaartuigen betreft het specifiek andere minerale oliën dan halfzware olie 

als bedoeld in GN-code 2710 19 21 (kerosine, reactiemotorbrandstof), als die olie is 
afgeleverd in de brandstoftanks van en is gebruikt voor de voortstuwing van lucht-
vaartuigen, andere dan plezierluchtvaartuigen1695. Geen teruggaaf wordt verleend voor 
minerale oliën die in Nederland in de brandstoftanks van luchtvaartuigen, niet zijnde 
militaire luchtvaartuigen1696, zijn afgeleverd en die worden gebruikt voor de voort-
stuwing van die luchtvaartuigen gedurende een binnenlandse vlucht. Onder binnen-
landse vlucht wordt verstaan een vlucht die begint en eindigt binnen Nederland zon-
der dat een luchthaven buiten Nederland wordt aangedaan1697. Hierbij gaat het voor-
namelijk om lichte olie (aviation gasoline) voor gebruik in kleinere propellervliegtui-
gen en LPG in de ballonvaart. Het karakter van de vluchten met deze luchtvaartuigen 
loopt uiteen. Voor deze brandstoffen geldt alleen de teruggaafregeling en geen 
vrijstelling zoals voor kerosine, omdat deze brandstoffen in tegenstelling tot kerosine 
veelvuldig wordt gebruikt voor pleziervluchten en binnenlandse vluchten, terwijl op 
het moment van levering van de brandstof daarover niet altijd duidelijkheid kan wor-
den verkregen. 

De teruggaaf houdt in, dat bij de uitslag uit het belastingentrepot de accijns volledig 
wordt geheven, maar dat degene op wiens naam het luchtvaartuig is geregistreerd 
deze accijns terug kan vragen als de brandstof is verbruikt voor andere doeleinden dan 
een pleziervlucht of binnenlandse vlucht. 

De teruggaaf wordt op verzoek verleend aan de gebruiker, degene op wiens naam 
het luchtvaartuig is geregistreerd in het register voor burgerluchtvaartuigen1698. Terug-
gaaf van accijns wordt verleend indien en voor zover wordt aangetoond dat de brand-

 
1692.  Artikel 44 Wbm. 
1693.  Artikel 14 lid 1 onderdeel b en onderdeel c Richtlijn energiebelastingen. Artikel 66 Wa. 
1694.  Artikel 70 lid 1 onderdeel b en onderdeel c en lid 3 Wa. 
1695.  Artikel 71d lid 1 Wa. 
1696.  Artikel 18 lid 1 Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de 

communautaire regeling voor de belasting op energieproducten en elektriciteit, PB L 283. 
1697.  Artikel 71d lid 2 Wa. 
1698.  Artikel 71d lid 3 Wa. Artikel 3.3 lid 1 Wet luchtvaart. 
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stof is verbruikt voor een niet-binnenlandse vlucht of vlucht die een ander karakter 
heeft dan een pleziervlucht1699. 

4.9.11 Tabaksproducten 

4.9.11.1 Communautaire minimumtarieven en nationale werkelijke tarieven 

De lidstaten heffen naar de communautaire minimumtarieven tabaksaccijnzen ter 
zake van het verbruik van: (1) sigaretten, (2) sigaren en cigarillo’s, (3) rooktabak van 
fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (kerftabak ofwel shagtabak) en 
(4) andere soorten rooktabak1700.  

4.9.11.2 Sigaretten 

De lidstaten heffen van sigaretten ongeacht herkomst een accijns ad valorem, bere-
kend over de kleinhandelsprijs met inbegrip van de douanerechten1701, alsmede een 
fysieke accijns, berekend naar de hoeveelheid product. Het deel ad valorem is het pro-
portionele element; het deel naar de hoeveelheid het fysieke. Het proportionele en het 
fysieke moeten voor alle sigaretten hetzelfde zijn, dat wil zeggen tussen het fysieke 
element enerzijds en de som van het proportionele element plus de BTW anderzijds 
moet gelijke verhouding staan, opdat de kleinhandelsprijzen een juiste afspiegeling 
vormen van het verschil in verkoopprijzen af producent. Zo nodig kan voor de sigaret-
tenaccijns een minimumtarief worden vastgesteld, waarvan de bovengrens voor elke 
stap in verdere harmonisatie door de Raad wordt vastgesteld. Bij de vaststelling van 
het accijnstarief en de verdeling daarvan over het bestanddeel ad valorem en het fy-
sieke bestanddeel moet worden uitgegaan van de kleinhandelsprijs van sigaretten van 
de meest gevraagde prijsklasse1702. 

Onder de meest gevraagde prijsklasse wordt verstaan: de combinatie van de ver-
pakkingseenheid waarin en de kleinhandelsprijs waartegen in een kalenderjaar de 
meeste sigaretten of grammen rooktabak worden verkocht. Uitgangspunt voor de 
bepaling van de meest gevraagde prijsklasse is het aantal sigaretten of het aantal 
grammen rooktabak dat in een bepaalde prijsklasse, bestaande uit de combinatie van 
een verpakkingseenheid en de daarbij behorende kleinhandelsprijs, is verkocht. 

De sigarettenaccijns wordt geheven naar een tarief, bestaande uit het fysieke ele-
ment en het element ad valorem (zonder daarbij de BTW in aanmerking te nemen), 
dat tezamen bedraagt (1) ten minste 57% van de kleinhandelsprijs van de sigaretten 
die tot de meest gevraagde prijsklasse behoren, én (2) ten minste € 64 per 1.000 siga-

 
1699. Kamerstukken II 2002-2003, 28 608, nr. 5, blz. 15 Artikel 35 f en 35h UR Accijns. 
1700.  Artikel 2 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1701.  De lidstaten mogen de douanerechten buiten de heffingsgrondslag van het bestanddeel ad valo-

rem laten (artikel 16 lid 4 Structuurrichtlijn tabaksproducten); een bepaling die niet thuishoort in 
een interne markt. 

1702.  Artikel 8 Structuurrichtlijn tabaksproducten.  
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retten van de meest gevraagde prijsklasse1703. De lidstaten die een accijnstarief toepas-
sen van ten minste € 101 per 1.000 sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse, 
behoeven de 57%-limiet niet toe te passen. 

Griekenland en Spanje behoeven aan deze bepaling uiterlijk 1 januari 2008 te vol-
doen1704. Overeenkomstig het toetredingsverdrag mag Letland tot uiterlijk 1 januari 
2010 geleidelijk toegroeien naar het communautaire minimumtarief voor sigaretten. 
Portugal mag op in de ultraperifere gebieden van de Azoren en Madeira verbruikte 
sigaretten die worden vervaardigd door kleine ondernemers met een jaarlijkse pro-
ductie van ten hoogste 500 ton elk, een verlaagd tarief toepassen dat ten hoogste 50% 
lager mag zijn dan het communautair minimumtarief voor sigaretten1705. 

De ratio van het criterium van de meest gevraagde prijsklasse en de limieten van 
57% en € 64 is, dat de balans tussen het fysieke element enerzijds en anderzijds het 
proportionele element plus de BTW in alle lidstaten in evenwicht moet zijn. De ver-
houding dient een redelijke afspiegeling te zijn van de verschillen in afleveringsprijzen 
van producenten. Een zuiver fysieke accijns naar een vastgestelde hoeveelheid sigaret-
ten is in het voordeel van de duurdere tabaksproducten doordat daarmee prijsver-
schillen worden verkleind. Een accijns ad valorem heeft, vooral in combinatie met de 
BTW, het tegenovergestelde effect, namelijk vergroting van de prijsverschillen, die 
vele consumenten doen kiezen voor de goedkopere, doorgaans nog meer ongezonde 
en inferieure soorten. Gesteld dat zich een wijziging voordoet van de meest gevraagde 
prijsklasse voor sigaretten of shag, kan dat gevolgen hebben voor de omvang van de 
accijns. Gesteld dat de actuele accijnsdruk op een pakje van 25 stuks sigaretten over-
eenkomstig het Europese minimum 57% bedraagt, bedraagt de accijnsdruk op een 
pakje van 20 stuks sigaretten ongeveer, en afhankelijk van de prijs 45,6%. Als het pakje 
van 20 stuks de meest gevraagde prijsklasse wordt, moet de 57%-accijnsdruknorm 
worden toegepast op pakjes van 20 stuks. Dit brengt dan mee dat de sigarettenaccijns 
moet worden verhoogd. 

Voor het antwoord op de vraag welke sigaretten als meest gevraagde prijsklasse 
kan worden beschouwd, moet worden nagegaan welke sigaretten in welke aantallen 
in een bepaalde verpakkingseenheid en tegen een bepaalde kleinhandelsprijs worden 
verkocht. Het bedrag van de fysieke accijns van sigaretten is voor de eerste maal bere-
kend op basis van sigaretten van de prijsklasse die volgens de op 1 januari 1973 be-
kende gegevens het meest werd gevraagd1706. Anno 2006 wordt het grootste aantal 
sigaretten verkocht in pakjes van 20 stuks (€ 4 per pakje van 20 stuks = € 200 per 
1.000 stuks). De huidige accijnstarieven zijn gebaseerd op dit specifieke pakje sigaret-
ten. Er ontwikkelde zich al geruime tijd een trend naar verpakkingen van 20 stuks. 
Hetzelfde geldt voor rooktabak (shag). De gangbare hoeveelheid shag is het pakje van 
50 gram, maar ook deze maatstaf kan wijzigen. 

 
1703. Artikel 2 lid 1 Tariefrichtlijn sigaretten. 
1704.  Artikel 4 lid 2 van Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging van Richt-

lijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de 
accijns op tabaksfabrikaten betreft, PbEG L 46/26 van 16 februari 2002. 

1705.  Artikel 3 lid 2 Tariefrichtlijn sigaretten. 
1706.  Artikel 13 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
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Bij de vaststelling van dit minimumaccijnstarief wordt uitgegaan van de sigaretten 
die volgens de jaarlijks per 1 januari bekende gegevens tot de meest gevraagde prijs-
klasse behoren1707. De lidstaten mogen de balans tussen het accijnsbestanddeel ad 
valorem en het fysieke accijnsbestanddeel zelfs bepalen onder de conditie dat de ac-
cijns van het fysieke bestanddeel niet lager is dan 5%, en niet hoger dan 55% van de 
totale accijnsdruk, die resulteert uit de som van het fysieke element, het proportionele 
element en de BTW1708. Hieraan voldoen alle lidstaten met Griekenland als laagste met 
5% en Denemarken als hoogste met 54,60% (2006). Hoewel deze formule tot prijsstij-
gingen in een aantal lidstaten heeft geleid, heeft deze niet bijgedragen tot het ver-
dwijnen van de grote prijsverschillen tussen de lidstaten. Evenzeer bleven de zeer 
goedkope, inferieure sigaretten geproduceerd worden en verkocht. 

De kleinhandelsprijzen worden vrijelijk door de producenten en importeurs vast-
gesteld1709. De kleinhandelsprijs van sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse is in 
Letland met € 31,60 het laagst en in het VK met € 384,56 het hoogst (2006). Vervolgens 
worden de accijnstarieven op basis van de meest gevraagde prijsklasse door de fiscale 
autoriteiten vastgesteld. Deze zijn in Letland met € 15,60 het laagst en in het VK met 
€ 239,16 het hoogst (2006). Het is de tabakswinkelier niet toegestaan om zijn tabaks-
waren boven of onder de vastgestelde banderollenprijs te verkopen. De prijs voor de 
consument is steeds de prijs die op de banderolle staat vermeld. De lidstaten mogen 
evenwel ten aanzien van sigaretten die verkocht worden voor een prijs die lager ligt 
dan de verkoopprijs van de sigaretten uit de meest gevraagde prijsklasse een mini-
mumaccijnstarief toepassen, op voorwaarde dat deze accijns de accijns van sigaretten 
van de meest gevraagde prijsklasse niet overschrijdt1710. Van deze mogelijkheid heb-
ben 19 lidstaten gebruik gemaakt. Deze secundaire minimumtarieven zijn verhou-
dingsgewijs in Griekenland met € 52,325 (= 65% van € 80,50, de accijns van sigaretten 
van de meest gevraagde prijsklasse) het laagst en in Duitsland met € 138,89 (= 99,9% 
van € 138,90) het hoogst (2006). 

In Hongarije bijvoorbeeld bedraagt de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde 
prijsklasse sigaretten € 87,77 per 1.000 stuks. De totale accijns is vastgesteld op 
€ 51,15 waarmee voldaan is aan het vereiste dat deze ten minste 57% bedraagt van de 
kleinhandelsprijs. De omzetbelasting bedraagt € 14,63 (20/120 van € 87,77). De totale 
belasting (accijns en omzetbelasting) bedraagt derhalve € 65,78, zodat het fysieke deel 
(dat 50% dient te zijn van de totale belastingdruk) van de accijns € 32,89 zal bedragen 
en het proportionele deel van de accijns dientengevolge € 18,26 (€ 32,89 -/- € 14,63), 
zijnde 20,80% van de kleinhandelsprijs. Er is evenwicht tussen het fysieke element 
enerzijds en anderzijds het proportionele element en de BTW: € 32,89 = € 18,26 + 
€ 14,63. Het minimumaccijnsbedrag voor sigaretten die verkocht worden voor een 
prijs onder die van de sigaretten uit de meest gevraagde prijsklasse, is in Hongarije 
vastgesteld op 98,5% van de accijns van de meest gevraagde prijsklasse (€ 51,15), der-
halve € 50,39 per 1.000 stuks sigaretten. 

 
1707. Artikel 2 lid 3 Tariefrichtlijn sigaretten. Artikel 16 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1708. Artikel 16 lid 2 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1709.  Artikel 9 lid 1 tweede volzin Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1710.  Artikel 16 lid 5 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
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In Nederland bedraagt de kleinhandelsprijs van de meest gevraagde prijsklasse si-
garetten met ingang van 1 april 2006 € 200 per 1.000 stuks (€ 4 per pakje van 20 
stuks). De totale accijns bedraagt dan € 114 teneinde te voldoen aan het vereiste dat 
deze ten minste 57% bedraagt van de kleinhandelsprijs. De omzetbelasting bedraagt 
€ 31,93 (19/119 van € 200). De totale belasting (accijns en omzetbelasting) bedraagt der-
halve € 145,93, zodat het fysieke deel (dat 50% dient te zijn van de totale belasting-
druk) van de accijns € 72,97 zal bedragen en het proportionele deel dientengevolge 
€ 41,04 (€ 72,97 -/- € 31,93), zijnde 20,52% van de kleinhandelsprijs. Er is evenwicht 
tussen het fysieke element enerzijds en anderzijds het proportionele element en de 
BTW: € 72,97 = € 31,93 + € 41,04. Het minimumaccijnsbedrag voor sigaretten die ver-
kocht worden voor een prijs onder die van de sigaretten uit de meest gevraagde prijs-
klasse, is in Nederland vastgesteld op 97% van de accijns van de meest gevraagde 
prijsklasse (€ 114), derhalve € 110,58 per 1.000 stuks sigaretten. 

Wanneer de kleinhandelsprijs van sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse in 
een lidstaat verandert, waardoor (1) het fysieke deel van de accijns hierdoor minder 
dan 5% of meer dan 55% van de totale belastingdruk (accijns en BTW) gaat bedragen, 
dan wel (2) het accijnstarief daalt onder het 57%-niveau, mag de betreffende lidstaat 
wachten met het aanpassen van het bedrag van de fysieke accijns respectievelijk het 
accijnstarief tot uiterlijk 1 januari van het tweede jaar dat volgt op het jaar waarin de 
prijsverandering is opgetreden1711. Bij verhoging van het BTW-tarief voor sigaretten, 
mag het accijnstarief worden verlaagd tot een bedrag dat, uitgedrukt als percentage 
van de kleinhandelsprijs, gelijk is aan de BTW-verhoging, eveneens uitgedrukt als 
percentage van de kleinhandelsprijs, zelfs als een dergelijke aanpassing ten gevolge 
heeft dat het accijnstarief daalt beneden de 57%-limiet. Deze daling moet dan wel 
worden gecorrigeerd uiterlijk op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op het jaar 
van de verlaging teneinde het op dit niveau te brengen1712. De ratio van tariefsaanpas-
sing bij wijziging van de kleinhandelsprijs is het fysieke element van de accijns zowel 
voor sigaretten als voor rooktabak in percenten van de totale belasting gelijk te hou-
den. 

Als de accijns of de BTW met betrekking tot sigaretten van de meest gevraagde 
prijsklasse wordt gewijzigd, wordt de accijns van het fysieke bestanddeel vastgesteld 
op basis van de nieuwe totale belasting (accijns en BTW) op die sigaretten1713. 

De tarieven en de structuur van de sigarettenaccijns worden tweejaarlijks geëvalu-
eerd op basis van een verslag en, in voorkomend geval, een voorstel van de EC1714. 

4.9.11.3 Sigaren en cigarillo’s, tabak van fijne snede en rooktabak 

De lidstaten heffen ongeacht herkomst accijnzen van (1) sigaren en cigarillo’s, (2) 
tabak van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (shag), en van (3) andere 
rooktabak1715. 

 
1711. Artikel 16 lid 2bis Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1712. Artikel 2bis Tariefrichtlijn sigaretten. 
1713. Artikel 16 lid 3 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1714. Artikel 4 Tariefrichtlijn sigaretten. 
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De accijnzen van sigaren en cigarillo’s, van tabak van fijne snede, bestemd voor het 
rollen van sigaretten (shagtabak) en van andere rooktabak worden naar keuze gehe-
ven1716: 
1. ad valorem met als maatstaf van heffing de door de producenten en importeurs 

vastgestelde kleinhandelsprijs; 
2. specifiek naar de hoeveelheid; of 
3. in een combinatie van een bestanddeel ad valorem en een fysiek bestanddeel. 
 
De Tariefrichtlijn tabaksproducten maakt naast een zuivere accijns ad valorem (1) en 
een zuivere fysieke accijns (2), een gemengde accijnsvariant mogelijk, maar die com-
binatie (3) moet de twee vormen van berekening bevatten, dat wil zeggen een ele-
ment ad valorem en een fysiek element. De Tariefrichtlijn tabaksproducten biedt geen 
mogelijkheid een gemengde accijnsvariant in te voeren waarbij de beide vormen van 
accijnsheffing, afhankelijk van een bepaalde prijsdrempel, alternatief worden toege-
past, waardoor zodoende de markt voor sigaren en cigarillo’s wordt opgesplitst in een 
deel waar een fysieke accijns geldt en een deel, met hogere prijzen, waar een accijns 
ad valorem geldt. 

Volgens het HvJ EG in het BRINKMANN II-arrest (2000) staat de tot 1 juni 1998 gel-
dende Duitse tabaksaccijnsheffing ad valorem van sigaren en cigarillo’s die niet lager 
mag zijn dan een minimumbedrag op gespannen voet met het communautaire hef-
fingsregime voor sigaren en cigarillo’s, omdat de Duitse combinatie neerkomt op een 
specifiek recht voor tabaksproducten die een bepaalde prijs niet overschrijden, en op 
een recht ad valorem voor tabaksproducten die die prijs wél overschrijden1717, welke 
combinatie de twee vormen van accijns ((1) en (2)) niet zoals voorgeschreven (3) 
cumulatief, maar alternatief op basis van een prijsdrempel toepast. Het begrip ad 
valorem kent geen minimum1718. Uit de bepalingen van de tabaksrichtlijnen volgt 
a contrario dat niet kan worden voorzien in een minimumaccijns, wanneer de richtlijn 
die optie niet expressis verbis toestaat. 

Intussen mag door een aanpassing van de Tariefrichtlijn tabaksproducten met in-
gang van 1 januari 1999 voor sigaren en cigarillo’s wel een minimumaccijnsbedrag 

 
1715.  Artikel 1 Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
1716.  Artikel 3 lid 1 eerste volzin Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
1717.  Het Finanzgericht concludeerde dat de gebruikte formule in feite de eerste twee opties van arti-

kel 3 lid 1 Tariefrichtlijn tabaksproducten combineert. De formule ‘5% van de kleinhandelsprijs en 
ten minste 3,1 Pfennig per stuk’ betekent dat de accijns van sigaren en cigarillo's met een klein-
handelsprijs van minder dan 62 Pfennig 3,1 Pfennig per stuk bedraagt, en dat zij voor de andere 
sigaren en cigarillo's met een hogere kleinhandelsprijs 5% van de kleinhandelsprijs bedraagt. De 
accijns ad valorem en de specifieke accijns kunnen derhalve alternatief worden geheven. Omdat 
de litigieuze bepaling is vastgesteld met het oog op de situatie op de Duitse markt voor sigaren en 
cigarillo's, waar bijna 90% van de verkopen plaatsvindt tegen een kleinhandelsprijs van minder 
dan 62 Pfennig, is de toepasselijke accijns in feite nagenoeg een accijns per stuk, terwijl de accijns 
ad valorem van marginale betekenis is. 

1718.  Artikel 3 lid 1 Tariefrichtlijn tabaksproducten. HvJ EG 15 juni 2000, nr. C-365/98, Brinkmann 
Tabakfabriken GmbH vs. Haupzollamt Bielefeld (cumulatief tarief sigaren en cigarillo's; Brink-
mann II), Jur. 2000, blz. I-04619, r.o. 26-29. 
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worden vastgesteld voor de gevallen waarin de accijns gemengd is of alleen 
ad valorem wordt geheven1719. Tot aan dat tijdstip golden al minimumtarieven voor de 
accijnzen van sigaretten en tabak voor het rollen van sigaretten. 

De totale accijns is ten minste gelijk aan de volgende percentages of mini-
mumbedragen voor1720: 
1. sigaren of cigarillo’s: 5% van de kleinhandelsprijs of € 11 per 1.000 stuks of per 

kilogram; 
2. tabak van fijne snede bestemd voor het rollen van sigaretten (shagtabak): 36% van 

de kleinhandelsprijs of € 32 per kilogram; 
3. andere rooktabak: 20% van de kleinhandelsprijs of € 20 per kilogram. 
 
De tarieven en bedragen gelden voor alle producten van de betrokken groep tabaks-
producten, zonder onderscheid binnen de groep naar kwaliteit, presentatie, oor-
sprong, gebruikte grondstoffen, kenmerken van de ondernemingen of enig ander 
criterium1721. 

De lidstaten kunnen een minimumaccijnstarief vaststellen voor de gevallen waarin 
de accijns van sigaren en cigarillo’s wordt geheven ad valorem of in een combinatie van 
een bestanddeel ad valorem en een fysiek bestanddeel. Van deze mogelijkheid hebben 
België, Frankrijk en Oostenrijk gebruik gemaakt1722. 

Duitsland en Denemarken passen de accijnzen van sigaren en cigarillo’s toe in een 
combinatie van een bestanddeel ad valorem en een fysiek bestanddeel, twaalf lidstaat 
met uitsluitend de heffing ad valorem variërend van 5% (België, Luxemburg, Neder-
land, Slovenië) tot 28,5% (Hongarije). Van de lidstaten die uitsluitend fysieke variant 
toepassen variëren de tarieven van € 11,01 (Litouwen) tot € 225,10 (VK). 

Van tabak van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten (kerftabak ofwel 
shagtabak) wordt in zeven lidstaten uitsluitend accijns ad valorem geheven variërend 
van 36% (Luxemburg) tot 59% (Griekenland). Van de lidstaten die uitsluitend de fysie-
ke variant toepassen variëren de tarieven van € 27,37 (Tsjechië) tot € 165,74 (Ierland). 
Zeven lidstaten (België, Bulgarije, Duitsland, Finland, Hongarije, Nederland en Polen) 
heffen de accijns in een combinatie van een bestanddeel ad valorem en een fysiek 
bestanddeel. Vijf daarvan (België, Duitsland, Finland, Hongarije en Nederland) hebben 
van de mogelijkheid gebruik gemaakt ten aanzien van kerftabak die verkocht wordt 
beneden de verkoopprijs van kerftabak (shag) uit de meest gevraagde prijsklasse een 

 
1719.  De Tariefrichtlijn tabaksproducten is per 1 januari 1999 gewijzigd bij Richtlijn 1999/81/EG van de 

Raad van 29 juli 1999 tot wijziging van richtlijn 92/79/EEG betreffende de onderlinge aanpassing 
van de belastingen op sigaretten, richtlijn 92/80 en richtlijn 95/59/EG betreffende de belasting, 
andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten, PB nr. L 211 van 11 augustus 
1999, waarbij artikel 3 lid 1 van de Tariefrichtlijn tabaksproducten is aangevuld met de navolgen-
de volzin: De lidstaten mogen een minimumaccijnsbedrag vaststellen voor de gevallen waarin de 
accijns ad valorem of gemengd is. 

1720.  Artikel 3 lid 1 zesde en zevende volzin Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
1721.  Artikel 3 lid 2 Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
1722.  Artikel 3 lid 1 tweede volzin Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
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minimumaccijnstarief toe te passen, op voorwaarde dat deze accijns de accijns van 
sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse niet overschrijdt1723. 

Frankrijk mag vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2009 een verlaagd ta-
rief toepassen op andere tabaksproduct dan sigaretten die op Corsica tot verbruik 
worden aangegeven. Dit verlaagde tarief wordt als volgt vastgesteld: (1) voor sigaren 
en cigarillo’s: minstens 10% van de kleinhandelsprijs op Corsica, (2) voor tabak van 
fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten: minstens 35% van de kleinhan-
delsprijs op Corsica, en (3) voor andere rooktabak: minstens 22% van de kleinhandels-
prijs op Corsica1724. 

4.9.11.4 Productieve bestedingen tabaksproducten 

Van de tabaksaccijnzen kunnen worden vrijgesteld of kan teruggaaf van reeds voldane 
tabaksaccijns worden verkregen voor: (1) gedenatureerde tabaksproducten die voor 
industriële of tuinbouwkundige doeleinden worden gebruikt, (2) tabaksproducten die 
uitsluitend zijn bestemd voor wetenschappelijke proefnemingen en voor tests in ver-
band met de kwaliteit van de producten; en (3) tabaksproducten die door de produ-
cent opnieuw worden be- of verwerkt1725. 

4.9.11.5 Voor presentatie bestemde sigaren 

Een sigarenmaker, tevens vergunninghouder van een belastingentrepot voor tabaks-
producten1726, voorziet zijn sigaren van accijnszegels1727, alvorens deze uit zijn belas-
tingentrepot uit te slaan en af te leveren aan winkeliers. De winkeliers retourneren 
hem sigaren die niet of niet meer voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in de klein-
handelsverpakking die nog volledig gevuld is, en waarvan het accijnszegel als gevolg 
van de opening van de verpakking weliswaar is verbroken, maar nog herkenbaar is als 
het accijnszegel dat aan de sigarenmaker is verstrekt en door hem is aangebracht op 
de kleinhandelsverpakking. Tot de geretourneerde sigaren behoren zowel: 
1. sigaren waarvan bij het openen van de sigarendoos een kwaliteitsgebrek, meer in 

het bijzonder de onbruikbaarheid van de sigaren blijkt (breuk, kleurverschil), on-
bruikbaarheid die uitsluitend door het openen van de doos kan worden geconsta-
teerd; als 

2. sigaren waarvan de kwaliteit niet (meer) voldoet doordat de winkelier de klein-
handelsverpakking van de sigaren heeft geopend teneinde de presentatie van de 
sigaren te verbeteren en de kwaliteit daarvan aan de consument te tonen en door 
de consument te laten toetsen, bijvoorbeeld door eraan te laten ruiken. 

 

 
1723.  Artikel 3 lid 1 tweede volzin Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
1724.  Artikel 3 lid 4 Tariefrichtlijn tabaksproducten. 
1725.  Artikel 11 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1726.  Als bedoeld in artikel 40 jo. artikel 74 Wa. 
1727.  Artikel 73 Wa. 
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De sigarenmaker crediteert de winkeliers wegens de teruggezonden sigaren voor de 
eerder bij de levering gedane betaling. Na de retourzending, de controle op de her-
komst van de retourgezonden sigaren en na de vernietiging onder ambtelijk toezicht 
van de op de verpakking aangebrachte accijnszegels, worden de retourgezonden siga-
ren weer in het productieproces opgenomen en gebruikt als ‘binnengoed’ voor nieu-
we, door de sigarenmaker te vervaardigen sigaren. De sigarenmaker heeft met be-
trekking tot aangebrachte zegels een verzoek ingediend om teruggaaf van tabaksac-
cijns en omzetbelasting. In het licht van de ratio van de accijnzen als verbruiksbelas-
tingen moet worden vastgesteld, dat de sigaren ad (1) zijn niet gebruikt of verbruikt 
en dat de sigaren ad (2) wel zijn gebruikt of verbruikt, ook al zijn die niet gebruikt om 
op te roken. Deze laatste hebben bij opening van de sigarendoos geen kwaliteitsge-
brek, zijn geschikt voor gebruik, en hebben juist door het gebruik, het presenteren en 
het ruiken, hun geschiktheid voor het oproken verloren. Ook brengt de ratio van de 
accijnzen als verbruiksbelastingen mee, dat accijnsgoederen welke na uitslag of invoer 
zijn gebruikt of verbruikt in de heffing behoren te zijn betrokken. Er is daarom geen 
plaats voor teruggaaf van accijns ten aanzien van goederen die in gebruikte staat, de 
sigaren ad (2), door de sigarenmaker worden teruggenomen1728. 

4.9.11.6 Accijnszegels 

Accijnszegels zijn hulpmiddelen bij de heffing van accijns van tabaksproducten. Zij 
fungeren als bewijs van betaling en als controlemiddel. De Accijnsrichtlijn en de Struc-
tuurrichtlijn tabaksproducten verschaffen de lidstaten de mogelijkheid om accijnsze-
gels te gebruiken als middel van heffing van accijns van tabaksproducten1729.  

Bij de uitslag van gezegelde tabaksproducten vindt conversie plaats van het bedrag 
dat de accijnszegels vertegenwoordigen in het bedrag aan accijns1730. Aldus geldt voor 
tabaksproducten een extra verplichting die niet van toepassing is op de andere ac-
cijnsgoederen. Zoals gezegd, moeten voor binnenlands verbruik bestemde tabakspro-
ducten bij uitslag en invoer zijn voorzien van voor het desbetreffende tabaksproduct 
voorgeschreven accijnszegel1731. Welk zegel op welk tabaksproduct moet worden aan-
gebracht is nauwkeurig geregeld1732, omdat het zegel met het oog op controle de soort 
tabaksproduct en de voor de accijnsheffing relevante gegevens moet vermelden. Hier-
door moet worden voorkomen dat tabaksproducten op de markt worden gebracht 
waarvan de verschuldigde accijns niet is voldaan. Over de op de accijnszegels vermel-
de prijs wordt het bestanddeel ad valorem van de accijns en omzetbelasting berekend. 
Daarnaast heeft het systeem van accijnszegels de controlefunctie of de in de handel 
zijnde tabaksproducten op reguliere wijze in de handel zijn gebracht en geldt een 
verbod op de verkoop tegen een andere prijs dan die op het accijnszegel is vermeld. 

 
1728.  Hof ’s-Hertogenbosch 11 mei 2001, nr. 95/03665, LJN AB1882, V-N 2001/40.16. 
1729.  Artikel 21 Accijnsrichtlijn. Artikel 10 lid 1 Structuurrichtlijn tabaksproducten. 
1730.  J.R. Ensing in: Douane; inleiding tot het douanerecht, onder redactie van B.J.M. Terra, Deventer, 

blz. 400. 
1731.  Artikel 73 lid 1 Wa. 
1732.  Artikel 78 lid 2 Wa. 



4.9   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

598 

Hierdoor is het onder meer niet mogelijk om met tabaksproducten verkoopacties te 
houden. De accijnszegels geven de prijs en de inhoud van de verpakking aan en verte-
genwoordigen een accijnswaarde. Het zegel is een waardepapier. Hoewel op het mo-
ment waarop de accijnszegels worden betrokken nog geen accijnsschuld bestaat, zijn 
er waarborgen nodig om te voorkomen dat de accijnszegels kunnen worden gebruikt 
voor producten die niet op de reguliere wijze in de handel zouden worden gebracht. 
Accijnszegels worden derhalve uitsluitend verstrekt aan fabrikanten die zekerheid 
hebben gesteld voor de accijnswaarde van de door hen bestelde accijnszegels. Het 
stellen van zekerheid geschiedt bijvoorbeeld in de vorm van bankgaranties, pand of 
hypotheek en brengt dus ook bepaalde lasten met zich mee. Daarnaast brengt het 
banderollensysteem nog enkele extra kostenposten mee voor fabrikanten in verband 
met onder meer het bewerken van de accijnszegels, de banderolleringsapparatuur en 
het verzekeren van de accijnswaarde.  

Tabaksproducten die door reizigers voor eigen verbruik als bagage worden meege-
nomen vanuit het buitenland, daaronder begrepen het eigen verbruik1733, behoeven 
niet te zijn voorzien van accijnszegels1734. 

4.9.11.7 Banderollensysteem 

Vanaf zijn ontstaan in Nederland in 1921 wordt de tabaksaccijns geheven met behulp 
van het banderollensysteem. Tabaksproducten moeten bij de uitslag en de invoer op 
de verpakking ervan zijn voorzien van het voor het desbetreffende tabaksproduct 
voorgeschreven accijnszegel, de banderolle, ten bewijze dat de ter zake verschuldigde 
accijns is voldaan1735. 

Het banderollensysteem hangt in belangrijke mate samen met het tarief ad valorem 
dat op tabaksproducten van toepassing is. Door de jaren heen is een zekere marktor-
dening ontstaan die niet alleen voor de detailhandel van belang is, maar ook de volks-
gezondheid dient, omdat de banderollenprijsbescherming het stunten met de prijzen 
van tabaksproducten onmogelijk maakt. De uitslag, de invoer en het in het vrije ver-
keer voorhanden hebben van ongezegelde tabaksproducten zijn verboden.  

Het bedrag aan tabaksaccijns dat wegens de uitslag of invoer van gebanderolleerde 
ofwel gezegelde tabaksproducten op aangifte verschuldigd wordt, is het bedrag van de 
aangevraagde accijnszegels. Voorts moet op die aangifte ook het eigen verbruik (on-
gebanderolleerde ofwel ongezegelde tabaksproducten) worden voldaan. Door de aan-
gifte is er een moment in het banderollensysteem gebouwd om uitslag, invoer en 
zegelaanvraag met elkaar te kunnen vergelijken1736. 

De tabaksaccijns wordt verschuldigd op het tijdstip van de uitslag1737 en berekend 
naar het tarief dat geldt op het tijdstip van de uitslag1738. Tabaksproducten kunnen dus 

 
1733.  Als bedoeld in artikel 2b Wa. 
1734.  Artikel 73 lid 3 Wa. Artikel 36 UR Accijns. 
1735.  Artikel 73 lid 1 Wa. 
1736.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 21-22. 
1737.  Artikel 52 Wa. 
1738.  Artikel 55 Wa. 
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niet worden uitgeslagen tegen het accijnstarief dat geldt op het tijdstip waarop de op 
die tabaksproducten aangebrachte accijnszegels zijn aangevraagd en betaald1739. De 
verschuldigdheid ontstaat immers door de uitslag, niet door het aanbrengen van ac-
cijnszegels. 

4.9.11.8 Banderollenkrediet 

De zekerheid voor de accijnswaarde van de aangevraagde en betrokken accijnszegels 
zou metterdaad moeten eindigen op het moment van de uitslag van de gezegelde 
tabaksproducten. Op dat moment immers moet de verschuldigde accijns op aangifte 
worden voldaan. Ter beperking van administratieve lasten is de betalingstermijn van 
de verschuldigde accijns gekoppeld aan de aanvraag van de accijnszegels. De feitelijke 
voorraad accijnszegels en de feitelijke voorraad tabaksproducten behoeven aldus niet 
overeen te stemmen. Na afloop van de betalingstermijn (het banderollenkrediet) die 
aanvangt op het moment van de aanvraag van de accijnszegels moet de accijnswaarde 
zijn betaald, ook al zijn de tabaksproducten nog niet verkocht. De termijn voor het 
banderollenkrediet omvat naast de normale voor alle accijnsgoederen geldende ter-
mijn voor het doen van aangifte en betaling van de ter zake van de uitslag verschul-
digde accijns1740 óók de daaraan voorafgaande periode tussen de aanvraag van de ac-
cijnszegels en de uitslag. De periode tussen de aanvraag van de accijnszegels en de 
uitslag bedraagt gemiddeld acht weken.  

De accijnswaarde van de aangevraagde accijnszegels moet worden voldaan uiterlijk 
op de laatste dag van de derde maand volgend op het moment van de aanvraag van de 
accijnszegels. De periode van acht weken tussen het tijdstip van de aanvraag van de 
zegels en dat van uitslag (de zogenoemde doorloopsnelheid van de accijnszegels) is 
een gemiddelde, forfaitair bepaalde termijn ongeacht de categorie tabaksproducten. 
Een exact kwantitatief gewogen gemiddelde termijn voor alle, of per onderscheiden 
soort, tabaksproducten tussen de aanvraag van de accijnszegels en de uitslag van de 
producten waarop die zegels zijn aangebracht, is moeilijk vast te stellen. Voor sigaren 
ligt de doorlooptijd op twaalf tot veertien weken; voor sigaretten vijf tot zeven weken, 
voor shag vier tot zes weken. Voor de meer courante merken en producten is deze 
termijn iets korter; voor sigaren, pijptabak en minder populaire merken iets langer. 
Voor deze laatste categorie wordt de accijns wat later voldaan dan de normale termijn 
voor voldoening op aangifte; voor de eerstgenoemde termijn wat eerder1741. 

Stelselmatig is de betaling voor accijnszegels bepaald niet hetzelfde als het op aan-
gifte voldoen van de verschuldigde accijns. Een accijnsschuld ontstaat immers eerst 
ter zake van de uitslag of de invoer van accijnsgoederen, en niet ter zake van de aan-
vraag of de afgifte van accijnszegels. Bij wetsfictie zijn de betaling en de voldoening 

 
1739.  Hof Arnhem 17 december 1997, nr. 96/1107, LJN AA4897, r.o. 6.1.1. 
1740.  De aangifte moet worden gedaan binnen ten minste een maand na het einde van het tijdvak 

(artikel 10 lid 2 AWR). De betaling moet plaatsvinden binnen één maand na het tijdstip waarop de 
belastingschuld is ontstaan (artikel 19 lid 3 AWR). 

1741.  Kamerstukken II 2000-2001, 26 472 nr. 28. 
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aan elkaar gelijkgesteld1742. De bedragen aan accijns die tabakszegels vertegenwoordi-
gen worden op de ter zake van uitslag verschuldigde accijns in mindering gebracht, 
voor zover de tabakszegels zijn aangebracht op de in het desbetreffende tijdvak uitge-
slagen tabaksproducten1743. Indien de tabakszegels niet zijn aangebracht op de uitge-
slagen tabaksproducten, kunnen de door de zegels vertegenwoordigde bedragen aan 
accijns niet worden verrekend. De wetgever heeft voor dergelijke gevallen voorzien in 
een teruggaaf van de ter zake van de aanvraag van de zegels betaalde bedragen1744. 

4.9.11.9 Verbruik binnen belastingentrepot 

Het verbruik van tabaksproducten binnen een belastingentrepot is belast. De maatstaf 
van heffing voor de berekening van de accijns voor tabaksproducten die worden ver-
bruikt binnen een belastingentrepot voor tabaksproducten wordt de kleinhandelsprijs 
van gelijke of soortgelijke tabaksproducten in het vrije verkeer dan wel, zo dat product 
niet buiten de fabriek wordt geleverd, de prijs van een vergelijkbaar tabaksproduct in 
het vrije verkeer1745. 

Tabaksproducten bestemd voor het verbruik binnen een belastingentrepot1746 mo-
gen niet zijn voorzien van een accijnszegel1747. Daarmee wordt voorkomen dat tabaks-
producten eerst worden verpakt en gezegeld om vervolgens ter plaatse te worden 
verbruikt. Het primaire argument voor dit gebod is evenwel, dat door het zegelen de 
aansluiting tussen de controle op de uitslagen, anders dan door het verbruik in het 
belastingentrepot, en de aangekochte zegels worden bemoeilijkt. Het verbruik in het 
belastingentrepot zou een sluitpost kunnen worden voor onverklaarbare verschillen 
daartussen.  

Op de niet-naleving overtreding van dit gebod staat geen strafsanctie. De vergun-
ninghouder van het belastingentrepot kan echter in dat geval niet het bedrag dat ter 
zake van de aanvraag van die zegels is betaald in mindering brengen op het bedrag 
aan accijns dat op aangifte moet worden voldaan wegens het buiten het belastingen-
trepot brengen van die producten, omdat die producten juist binnen het belastingen-
trepot worden verbruikt1748. 

4.9.11.10 Zekerheid 

Uitstel van betaling is mogelijk als voor de betaling zekerheid is gesteld. De betaling 
moet dan worden gedaan uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op 
de maand waarin de accijnszegels zijn aangevraagd (het ‘banderollenkrediet‘)1749. 

 
1742.  Artikel 76 lid 6 Wa. 
1743.  Artikel 77 Wa. 
1744.  Beperkt tot de in artikel 79 lid 3 Wa genoemde gevallen. 
1745.  Artikel 35 lid 3 Wa. 
1746.  Als bedoeld in artikel 2 lid 2 Wa. 
1747.  Artikel 73 lid 2 Wa. 
1748.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 44-45. 
1749.  Artikel 76 lid 2 Wa. De inspecteur reikt de 'Mededeling afloop betalingstermijn accijnszegels/ 

belastingzegels' uit. 
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Globaal spoort deze betalingstermijn met de termijn van een maand na de maand van 
uitslag die zal gelden voor de overige accijnsgoederen.  

Het bedrag van de zekerheid wordt vastgesteld door de fiscale autoriteit. Hij zal de 
zekerheid vaststellen op een zodanig bedrag dat verhaal van het bedrag van de accijns 
die de aangevraagde zegels vertegenwoordigen voldoende verzekerd kan worden 
geacht1750. De algemene voorschriften met betrekking tot het stellen van zekerheid, 
zoals het stellen, wijzigen, verhogen, verlagen, opheffen van zekerheid, de vorm van 
de zekerheid, de rentevergoeding over de zekerheid en het stellen van zekerheid bij de 
ontvanger, zijn hier van overeenkomstige toepassing1751. De inspecteur kan bij het 
vaststellen van de zekerheid rekening houden met het bedrag waarvoor zekerheid is 
gesteld door de vergunninghouder van het belastingentrepot1752, door te bepalen dat 
de laatstbedoelde zekerheid mede dient om daarop de ter zake van de aanvraag van 
de zegels verschuldigd geworden betaling te verhalen. Op de verschuldigd geworden 
betaling is de Invorderingswet 1990 van toepassing als ware de betaling accijns1753. 

4.9.11.11 Uitslag en verrekening via de aangifte 

Voor de uitslag van tabaksproducten uit een belastingentrepot geldt, evenals voor de 
uitslag van andere accijnsgoederen uit een belastingentrepot, dat ter zake van die 
uitslag verschuldigdheid van accijns ontstaat. Omdat bij de aanvraag van de accijnsze-
gels een bedrag verschuldigd is geworden of zelfs al een betaling kan hebben plaats-
gevonden is bepaald, dat het bedrag aan tabaksaccijns dat over een tijdvak op aangifte 
moet worden voldaan1754 wordt verrekend met het bedrag dat is betaald of verschul-
digd ter zake van de aanvraag van de accijnszegels die zijn aangebracht op de tabaks-
producten waarvoor over dat tijdvak aangifte wordt gedaan wegens het buiten het 
belastingentrepot brengen van die producten of de vanuit een andere lidstaat binnen 
Nederland gebrachte tabaksproducten1755. Dit gebruik van accijnszegels brengt mee 
dat veelal op de aangifte geen accijns behoeft te worden voldaan. In enkele gevallen is 
dat anders, zoals bij verbruik van ongebanderolleerde tabaksproducten in het belas-
tingentrepot of bij gebruik van accijnszegels die – bijvoorbeeld na een accijnstariefs-
verhoging – een lager bedrag aan accijns vertegenwoordigen dan is verschuldigd. De 
Accijnsrichtlijn laat de lidstaten de ruimte om de accijns te heffen op andere wijze dan 
door middel van accijnszegels en voor een combinatie van heffing door middel van 
accijnszegels en heffing op andere wijze1756. In verband hiermee kan ter zake van de 
uitslag van tabaksproducten worden volstaan met een kwartaalaangifte, terwijl voor 
de overige accijnsgoederen maandelijks aangifte moet worden gedaan.  

 
1750.  Artikel 76 lid 3 Wa.  
1751.  Als bedoeld in artikel 57 t/m artikel 60 Wa. Artikel 76 lid 4 Wa. 
1752.  Als bedoeld in artikel 56 Wa. 
1753.  Artikel 76 lid 5 en lid 6 Wa. 
1754.  Op basis van artikel 51a onderdeel a en artikel 53a lid 1 Wa. 
1755.  Artikel 77 Wa. 
1756.  Artikel 10 Accijnsrichtlijn. Hof Amsterdam 27 mei 2002, nr. 01/2327, LJN AE3882. Hof Amsterdam 

27 mei 2002, nr. 01/2328, LJN AE3883. 
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Indien en voor zover accijnszegels niet zijn aangebracht op uitgeslagen tabakspro-
ducten, kunnen de door de zegels vertegenwoordigde bedragen aan accijns niet wor-
den verrekend. Voor dergelijke gevallen is voorzien in een teruggaaf van de ter zake 
van de aanvraag van de zegels betaalde bedragen. 

4.9.11.12 Invoer en verrekening via de aangifte 

Op het bedrag aan accijns dat moet worden voldaan ter zake van de invoer van ta-
baksproducten wordt in mindering gebracht het bedrag dat is betaald dan wel ver-
schuldigd is ter zake van de aanvraag om de accijnszegels die zijn aangebracht op de 
ingevoerde tabaksproducten1757. Met betrekking tot de invoer heeft de verrekening van 
het betaalde of nog verschuldigde bedrag tot gevolg hebben dat per saldo op het mo-
ment van de invoer van tabaksproducten geen betaling behoeft plaats te vinden1758. 

4.9.11.13 Overbrenging tabaksproducten met accijnszegels 

Aan de hand van de accijnszegels kan worden gecontroleerd of de accijns van tabaks-
producten is voldaan. Voor deze controle is het van belang dat de zegels op eenvoudi-
ge wijze kunnen worden gevolgd. Daarom is het niet toegestaan tabaksproducten die 
zijn voorzien van accijnszegels te brengen vanuit een belastingentrepot voor tabaks-
producten naar een ander belastingentrepot voor tabaksproducten of te plaatsen on-
der een communautaire douaneregeling1759. Dit is uit toezichtsoogpunt niet wenselijk, 
omdat overbrenging van goederen van het ene belastingentrepot naar een ander geen 
uitslag vormt1760, en dan in veel gevallen de vergunninghouder die de accijnszegels 
heeft aangevraagd niet dezelfde persoon is die bij de uitslag van de producten de ac-
cijns op aangifte moet voldoen. Om dezelfde reden is overbrenging van tabaksproduc-
ten die zijn voorzien van accijnszegels, vanuit een belastingentrepot voor tabakspro-
ducten naar een douane-entrepot of naar een plaats voor douaneopslag evenmin toe-
gestaan omdat ook dan moet worden voorkomen dat geen relatie kan worden gelegd 
tussen enerzijds degene die de zegels aanvraagt en betaalt en anderzijds degene die de 
van accijnszegels voorziene tabaksproducten uitslaat.  

Overbrenging is wél toegestaan als die relatie wél kan worden gelegd, dus in-
dien1761: 
1. voor het belastingentrepot aangifte wordt gedaan door dezelfde vergunninghou-

der; 
2. de accijnszegels zijn aangevraagd door de vergunninghouder van het 

belastingentrepot waarin de tabaksproducten worden ingeslagen. 
 

 
1757.  Artikel 77 lid 3 Wa. 
1758.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 65. 
1759.  Artikel 93 lid 1 Wa. 
1760.  Artikel 2 lid 3 onderdeel a Wa. 
1761.  Artikel 93 lid 2 Wa. 
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De inspecteur kan ten aanzien van deze twee uitzonderingen nadere voorwaarden 
stellen1762. 

Een producent van tabaksproducten heeft de mogelijkheid tabaksproducten van 
accijnszegels te voorzien ten behoeve van een andere producent. Daarbij geldt wel dat 
die zegels moeten zijn aangevraagd door de producent naar wiens belastingentrepot 
de tabaksproducten worden overgebracht, zulks om te bewerkstelligen dat er steeds 
een relatie kan worden gelegd tussen degene die de zegels aanvraagt en betaalt en 
degene die de tabaksproducten uitslaat1763. 

4.9.11.14 Eén kleinhandelsprijs 

Het is degenen die accijnszegels kunnen aanvragen (de vergunninghouder van een 
belastingentrepot voor tabaksproducten en degene die buiten Nederland tabakspro-
ducten van accijnszegels voorziet1764) niet toegestaan eenzelfde tabaksproduct onder 
meer dan één kleinhandelsprijs in de handel te brengen of te doen brengen, tenzij in 
het merk of door een merk waaronder het is verpakt op duidelijke wijze een onder-
scheid is gemaakt1765. Dit verbod moet de detailhandel beschermen tegen rechtstreek-
se verkopen door importeurs en producenten aan verbruikers van tabaksproducten 
tegen een lagere prijs. In het geval dat eenzelfde tabaksproduct van hetzelfde merk 
zowel hier te lande wordt vervaardigd als Nederland vanuit een andere lidstaat wordt 
binnengebracht of ingevoerd dan wel door verschillende importeurs wordt binnen 
gebracht of ingevoerd is het verbod niet van toepassing.  

Meer dan één kleinhandelsprijs is tijdelijk voor de duur van een tijdvak van vier 
weken toegestaan bij wijziging van de kleinhandelsprijs van een tabaksproduct, dat 
aanvangt op het tijdstip met ingang waarvan het tabaksproduct tegen de gewijzigde 
kleinhandelsprijs in de handel wordt gebracht en als er, indien het tabaksproduct 
verpakt in verschillende hoeveelheden op de markt wordt gebracht, een verschil ont-
staat door het afronden van de kleinhandelsprijs1766. 

4.9.11.15 Verpakkingsvoorwaarden 

De tabaksaccijns wordt geheel (sigaren) en gedeeltelijk naar de waarde geheven. In 
verband hiermee is het noodzakelijk dat er voorwaarden bestaan met betrekking tot 
zowel de verpakking waarin als de prijs waarvoor tabaksproducten worden verkocht. 
Het is daarom niet toegestaan tabaksproducten te verkopen, te koop aan te bieden of 
af te leveren als de verpakking niet voldoet aan de voorwaarden die aan het aanbren-
gen van accijnszegels zijn gesteld1767, bijvoorbeeld in een geopende kleinhandelsver-

 
1762.  Artikel 93 lid 3 Wa. 
1763.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 8, blz. 7. 
1764.  Artikel 75 Wa. 
1765.  Artikel 94 lid 1 Wa. 
1766.  Artikel 94 lid 2 Wa. Artikel 61 UR Accijns. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 72. Para-

graaf 22.6 LA. De LA verwijst naar het niet meer bestaande eerste lid van artikel 61 UR Accijns. 
1767.  Artikel 78 Wa. 
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pakking, of wanneer de accijnszegels niet ongeschonden op de voorgeschreven wijze 
op de verpakking zijn aangebracht1768, bijvoorbeeld een verpakking met een verbroken 
accijnszegel.  

Het is niet toegestaan tabaksproducten aan anderen dan wederverkopers te verko-
pen, te koop aan te bieden of af te leveren voor1769: 
1. een lagere prijs dan die is vermeld op de accijnszegels; 
2. een hogere prijs dan die is vermeld op de accijnszegels, tenzij tevoren het verschil 

in accijns wordt voldaan doordat degene door wie de tabaksproducten worden 
verkocht accijnszegels ten bedrage van het verschil tussen de oorspronkelijke prijs 
en de nieuwe verkoopprijs aanvraagt bij de inspecteur in wiens ambtsgebied de 
verkoper woont of is gevestigd, en daartoe de geëigende procedures bewandelt 
voor het aanvragen van accijnszegels en het stellen van zekerheid daarvoor; 

3. het bij de verkoop aan anderen dan wederverkopers in enigerlei vorm verstrekken 
van geschenken, toegiften en bonnen; 

4. het verlenen van medewerking aan handelingen die zijn gericht op de bevoorde-
ling van derden. 

 
Ad 1 en 2. De ratio van het verbod is bescherming van de detailhandel tegen recht-
streekse verkopen door importeurs en producenten aan verbruikers.  

Het verbod van verkoop tegen een hogere prijs dan die is vermeld op de accijnsze-
gels, dient een fiscaal belang, samenhangend met het element ad valorem (het be-
standdeel naar de waarde) van de accijns van tabaksproducten. Zonder dit verbod zou 
de prijs op de zegels uit belastingtechnische motieven lager kunnen worden gesteld 
dan de feitelijke verkoopprijs. Tegen verkoop tegen een hogere prijs bestaat derhalve 
geen bezwaar als het verschil in accijns vooraf volgens de gestelde voorwaarden 
wordt voldaan. 

Ad 3 en 4. Hiermee wordt een aantal handelingen verboden waarmee het verbod 
van een hogere of een lagere prijs dan op de accijnszegels vermeld, kan worden ont-
gaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het geven van geschenken, bonnen en kortin-
gen achteraf of om het meewerken aan acties van fabrikanten en importeurs die ge-
richt zijn op het bevoordelen van de koper van een tabaksproduct. 

In detailhandelszaken mag rooktabak aanwezig zijn in verpakkingen met verbro-
ken accijnszegels tot een aantal van tien verpakkingen, mits de op de verpakking aan-
gebrachte accijnszegels, hoewel doorgescheurd of doorgesneden, volledig aanwezig 
zijn. Die rooktabak mag met niet meer dan één verpakking tegelijk worden afgele-
verd1770. Ook mogen sigaren in detailhandelszaken voorhanden zijn in de geopende 
oorspronkelijke verpakking tot het op die verpakking aangegeven aantal. Zo kan de 
sigarenboer zijn cliënt de inhoud van een doos sigaren tonen alvorens hij de doos 
verkoopt1771. 

 
1768.  Artikel 95 lid 1 Wa. 
1769.  Artikel 95 lid 2 en lid 3 jo. artikel 41 lid 1 UB Accijns. 
1770.  Artikel 95 lid 4 Wa. Artikel 62 lid 1 UR Accijns. 
1771.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 73. 
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4.9.11.16 Teruggaaf bedrag accijnszegels 

Op verzoek van degene die de accijnszegels heeft aangevraagd, wordt teruggaaf ver-
leend van het bedrag aan accijns en omzetbelasting1772, dat accijnszegels vertegen-
woordigen, die niet zijn aangebracht of die verkeerd zijn aangebracht en door hem 
onbeschadigd zijn teruggezonden, zijn verloren gegaan ten gevolge van overmacht of 
ongeval, of onder ambtelijk toezicht zijn vernietigd1773. De accijnswetgeving geeft geen 
antwoord op de vraag hoe het begrip ‘verloren gegaan ten gevolge van overmacht of 
ongeval’ is op te vatten. Aansluiting kan worden gevonden bij de betekenis van de 
begrippen verlies, vermissing en diefstal. Van ‘verloren gegaan‘ kan eerst worden 
gesproken wanneer in objectieve zin geen mogelijkheid meer bestaat dat de accijnsze-
gels door wie dan ook nog kunnen worden gebruikt of misbruikt1774. 

Van het verloren gaan van de accijnszegels moet de aanvrager onverwijld medede-
ling doen aan de inspecteur onder opgaaf van het tijdstip, de plaats en de oorzaak van 
het verloren gaan. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare be-
schikking. Voor accijnszegels die zijn beschadigd of verloren zijn gegaan, vindt terug-
gaaf slechts plaats voor zover het bedrag van de accijns met zekerheid is vast te stel-
len1775. Als de aanvrager uitstel van betaling geniet1776, wordt het in de beschikking 
vermelde bedrag aan accijns, voor zover mogelijk verrekend met de openstaande 
bedragen, te beginnen met de jongste post. In andere gevallen geschiedt de teruggaaf 
door uitbetaling door de ontvanger1777. 

4.9.11.17 Zoekgeraakte accijnszegels 

De omstandigheid dat zoekgeraakte accijnszegels niet meer teruggevonden kunnen 
worden is niet voldoende om te concluderen dat de zegels verloren zijn gegaan. Er kan 
dan niet met voldoende zekerheid komen vast te staan dat de zegels niet meer bestaan 
en dat het risico te verwaarlozen is dat deze alsnog zullen worden dan wel reeds zijn 
gebruikt. De omstandigheid dat de belanghebbende een afwijkende kleinhandelsprijs 
hanteert en dat de zegels daardoor voor derden niet of minder bruikbaar zouden zijn, 
doet hier niet aan af. Indien en voor zover vaststaat dat de accijnszegels niet zijn aan-
gebracht op uitgeslagen tabaksproducten, kunnen de door de zegels vertegenwoor-
digde bedragen aan accijns niet worden verrekend. Voor dergelijke gevallen is voor-
zien in teruggaaf van de ter zake van de aanvraag van de zegels betaalde bedragen. 
Ingeval de accijnszegels zijn zoekgeraakt wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor 
teruggaaf1778. 

 
1772.  Artikel 28 Wet OB 1968. 
1773.  Artikel 79 lid 3 Wa. 
1774.  Conclusie A-G Overgaauw van 27 november 2003 voor HR 26 november 2004, nr. 38.565, Heintz 

van Landewyck (verdwijning van tabaksaccijnszegels vóór gebruik), LJN AO3043, r.o. 3.5.7. 
1775.  Artikel 52 UR Accijns. 
1776.  Als bedoeld in artikel 76 Wa. 
1777.  Artikel 53 UR Accijns. 
1778.  De wetgever heeft de teruggaaf beperkt tot de in artikel 79 lid 3 Wa genoemde gevallen, die 

hierboven zijn opgesomd. 
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Teruggaaf kan niet plaatsvinden op de enkele grond dat de zegels door de be-
langhebbende niet konden worden gebruikt. De wetgever heeft de teruggaaf beperkt 
tot de drie bovengenoemde gevallen, gegeven de mogelijkheid van oneigenlijk gebruik 
of misbruik van accijnszegels in andere gevallen1779. 

HEINTZ VAN LANDEWIJCK handelt in tabaksfabricaten. Hij laat een eerder bij de inspec-
teur aangevraagde partij accijnszegels voor tabaksproducten ophalen bij PTT Post, 
waarna deze partij in het ongerede is geraakt. Daarop verzoekt hij de inspecteur om 
een verrekening op grond van de accijnswet. De inspecteur wijst het verzoek af op 
grond van een nationaal voorschrift. De vraag rijst of dit in overeenstemming is met de 
Accijnsrichtlijn en de BTW-richtlijn. De Hoge Raad vraagt zich in de zaak-HEINTZ VAN 

LANDEWYCK af of de Accijnsrichtlijn, die het aan de lidstaten overlaat de wijze vast te 
stellen waarop de accijns wordt geheven en geïnd1780 zo ver gaat dat de lidstaten de 
vrijheid hebben om bedragen die zijn betaald of verschuldigd geworden bij de aan-
vraag van accijnszegels onder omstandigheden niet terug te geven dan wel te verre-
kenen1781. Hierbij moet in het bijzonder in aanmerking worden genomen dat de accijns 
wordt geheven ter zake van het verbruik van accijnsproducten1782 en dat deze niet 
anders dan voor werkelijk uitgeslagen accijnsproducten wordt geheven1783, en dat de 
Accijnsrichtlijn een teruggaafregeling kent voor gevallen waarin reeds tot verbruik 
uitgeslagen accijnsgoederen uiteindelijk niet in de desbetreffende lidstaat worden 
verbruikt1784. 

De Hoge Raad heeft het HvJ EG daarom een reeks prejudiciële vragen gesteld om te 
vernemen of de Accijnsrichtlijn zo moet worden uitgelegd dat deze de lidstaten ertoe 
verplicht een wettelijke voorziening te treffen op grond waarvan zij de bij de aanvraag 
van accijnszegels betaalde of verschuldigd geworden bedragen aan accijns dienen 
terug te geven of te verrekenen in gevallen waarin de aanvrager (vergunninghouder 
van een belastingentrepot) zegels die zijn verdwenen voordat zij op accijnsgoederen 
zijn aangebracht, niet heeft gebruikt noch zal kunnen gebruiken, en derden niet op 
wettige wijze van de zegels gebruik hebben kunnen maken of zullen kunnen maken, 
hoewel niet is uitgesloten dat derden de zegels hebben gebruikt dan wel zullen ge-
bruiken door ze aan te brengen op tabaksproducten die op onregelmatige wijze in het 
verkeer zijn gebracht1785. 

A-G POIARES MADURO (2006) concludeert voor de zaak-HEINTZ VAN LANDEWYCK, dat de 
Accijnsrichtlijn er niet aan in de weg staat de financiële aansprakelijkheid voor het 
verloren gaan van accijnszegels te leggen bij de kopers van die zegels en de fiscale 
autoriteiten niet te verplichten het bij de aanvraag van de accijnszegels voldane be-

 
1779.  Hof Amsterdam 13 mei 2002, nr. 01/1330, LJN AE3362. 
1780.  Artikel 6 lid 2 Accijnsrichtlijn. 
1781.  Artikel 21 Accijnsrichtlijn. 
1782.  Artikel 1 Accijnsrichtlijn. 
1783.  Artikel 6 lid 1 en artikel 14 Accijnsrichtlijn. 
1784.  Artikel 22 Accijnsrichtlijn. 
1785.  HR 26 november 2004, nr. 38.565, Heintz van Landewyck (verdwijning van tabaksaccijnszegels 

vóór gebruik), LJN AO3043. 
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drag aan accijns ingeval van teloorgaan zomaar terug te geven of te verrekenen1786. 
Deze opvatting is in het licht van de algemene beginselen van het gemeen-
schapsrecht1787, die bij de uitvoering van gemeenschapsvoorschriften moeten worden 
nageleefd1788, een juiste, omdat de aanvragers en de ontvangers van de zegels juist 
degenen zijn die het best in staat zijn het vereiste toezicht op die zegels te houden. 

Aldus beslist dan ook het HvJ EG in zijn arrest-HEINTZ VAN LANDEWYCK (2006): noch 
de Accijnsrichtlijn noch het evenredigheidsbeginsel staat eraan in de weg dat de lid-
staten voor dergelijke gevallen een regeling vaststellen die de teruggaaf van het aan 
accijns betaalde bedrag uitsluit en de financiële aansprakelijkheid voor het verloren 
gaan van accijnszegels dus bij de koper daarvan legt1789. Voorts wijdt het HvJ EG in 
datzelfde arrest een even opmerkelijke als juiste verhandeling aan accijnszegels. Ac-
cijnszegels vormen strikt genomen niet de belastingschuld van de koper ervan, maar 
zijn waardepapieren met een intrinsieke waarde. Het ligt daarom op de weg van de 
koper van die zegels zich tegen het risico van verdwijning in te dekken, om in voor-
komend geval, de financiële gevolgen van een verdwijning te kunnen dragen, ook al 
kan dat in bepaalde gevallen tot een situatie van dubbele BTW-heffing ter zake van 
dezelfde producten leiden. Het verdwijnen van accijnszegels staat daarom ook niet 
gelijk aan diefstal van tabaksproducten. In het BRITISH AMERICAN TOBACCO EN NEWMAN 

SHIPPING-arrest (2005)1790 is beslist dat diefstal van goederen voor de BTW geen leve-
ring van goederen onder bezwarende titel vormt; de omstandigheid dat het om ac-
cijnsgoederen gaat is daarbij irrelevant. De verdwijning van accijnszegels heeft echter, 
anders dan diefstal van goederen, geen invloed op de maatstaf van heffing zelf. De 
tabaksproducten waarvoor de accijnszegels zijn aangeschaft, kunnen nog steeds in de 

 
1786.  Conclusie A-G Poiares Maduro van 16 februari 2006 voor HvJ EG 15 juni 2006, nr. C-494/04, 

Heintz van Landewyck SARL vs. Staatssecretaris (verdwijning van tabaksaccijnszegels vóór ge-
bruik), PB C 45 van 19 februari 2005, r.o. 48. 

1787.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 11 juli 1989, nr. 265/87, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co KG 
vs. Hauptzollamt Gronau, Jur. 1989, blz. 2237, r.o. 21. HvJ EG 12 juli 2001, nr. C-189/01, H. Jippes 
en de afdelingen Groningen en Assen en omstreken van de Nederlandse Vereniging tot Bescher-
ming van Dieren vs. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Jur. 2001, blz. I-5689, 
r.o. 81. HvJ EG 3 juli 2003, nr. C-220/01, Joseph Lennox vs. Industria Lavorazione Carni Ovine (ve-
terinairrechtelijke maatregelen), Jur. 2003, blz. I-7091, r.o. 76. HvJ EG 10 maart 2005, nrs. C-96/03 
en C-97/03, A. Tempelman (C-96/03) en Echtgenoten T.H.J.M. van Schaijk (C-97/03) vs. Directeur 
van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, Jur. 2005, blz. I-1895, r.o. 47. 

1788.  Zie bijvoorbeeld:HvJ EG 18 mei 2000, nr. C-107/97, Strafzaak tegen Max Rombi en Arkopharma 
SA, civielrechtelijk aansprakelijke, in tegenwoordigheid van Union fédérale des consommateurs 
‘Que Choisir?’ en Organisation générale des consommateurs (Orgeco), Union départementale O6, 
Jur. 2000, blz. I-3367, r.o. 65. HvJ EG 11 juli 2002, nr. C-62/00, Marks & Spencer plc vs. Commissio-
ners of Customs & Excise, Jur. 2002, blz. I-6325, r.o. 44. 

1789.  HvJ EG 15 juni 2006, nr. C-494/04, Heintz van Landewyck SARL vs. Staatssecretaris (verdwijning 
van tabaksaccijnszegels vóór gebruik), PB C 45 van 19 februari 2005, r.o. 46. Verder acht het 
HvJ EG de afwijkende regeling voor de BTW-heffing op tabaksproducten door middel van accijns-
zegels, zoals die welke is vastgesteld in artikel 28 Wet OB 1968, verenigbaar met de BTW-richtlijn; 
nu zij niet verder gaat dan voor de vereenvoudiging van de belastingheffing noodzakelijk is. 

1790.  HvJ EG 14 juli 2005, nr. C-435/03, British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & 
Agency Company NV vs. België, Jur. 2005, blz. I-7077, r.o. 36-42. 
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handel worden gebracht en de schuld aan BTW en aan accijns kan nog steeds ont-
staan1791. 

4.9.11.18 Gestolen accijnszegels 

Anders dan in de zaak-HEINTZ VAN LANDEWYCK (2006), waren in de zaak-BATIG (2007) 
de fiscale merktekens reeds aangebracht op de voor de Duitse markt bestemde siga-
retten en zijn deze tabaksproducten, voorzien van accijnszegels, door diefstal in de 
haven van Dublin tijdens het vervoer van Ierland naar Duitsland verdwenen. Maar 
deze feitelijke verschillen hebben het HvJ EG in de BATIG-zaak niet tot een andere 
beslissing dan die in de zaak-HEINTZ VAN LANDEWYCK geleid. 

De BATIG-kwestie verloopt als volgt. TUXEDO GMBH, de rechtsvoorganger van BATIG, 
heeft in 2004 voor € 184.000 accijnszegels van de Duitse belastingautoriteit afgeno-
men, die in Ierland op aldaar voor de Duitse markt geproduceerde sigaretten zijn aan-
gebracht toen deze zich aldaar nog onder de schorsingsregeling bevonden. Tijdens het 
vervoer van Ierland naar Duitsland zijn alle tabaksproducten, voorzien van de Duitse 
accijnszegels, in de haven van Dublin gestolen en verdwenen. Producent CARROLL heeft 
ten bedrage van € 277.587 tabaksaccijns voldaan aan de Ierse douaneautoriteit wegens 
onttrekking van de sigaretten aan de schorsingsregeling in Ierland. De Duitse belas-
tingautoriteit heeft TUXEDO teruggaaf van het voor de accijnszegels betaalde bedrag 
geweigerd op grond dat een verlies van fiscale merktekens voor risico van de afnemer 
is en omdat niet uit te sluiten viel dat de gestolen pakjes sigaretten die voorzien waren 
van de fiscale merktekens, in het Duitse belastinggebied zouden worden verkocht. 
Bovendien waren de fiscale merktekens niet vernietigd of ongeldig gemaakt, zoals is 
voorgeschreven in de Duitse accijnswetgeving. BATIG is niet in staat geweest om te 
bewijzen dat de sigaretten niet zouden worden verkocht in Duitsland. Het HvJ EG 
hecht veel belang aan de mogelijkheden tot misbruik en fraude met bij diefstal ver-
kregen tabaksproducten en terugbetaling van fiscale merktekens. Er bestaat immers 
een niet te verwaarlozen risico dat gestolen tabaksproducten worden verkocht in de 
lidstaat die de fiscale merktekens heeft afgegeven. Tabaksproducten die zijn voorzien 
van fiscale merktekens van deze lidstaat kunnen zonder problemen op de officiële 
markt van tabaksproducten van deze lidstaat worden gebracht. 

In aanvulling op zijn beslissing in het arrest-HEINTZ VAN LANDEWYCK overweegt het 
HvJ EG vervolgens, dat er geen wettelijke verplichting bestaat om fiscale merktekens 
aan te brengen op de verpakking van accijnsproducten vóór de onttrekking ervan aan 
de schorsingsregeling in de lidstaat van afgifte van deze merktekens, omdat de accijns 
van deze goederen immers nog niet verschuldigd is. Ook al is een marktdeelnemer om 
praktische redenen genoodzaakt, de fiscale merktekens tijdens het verpakkingsproce-
dé aan te brengen op de accijnsproducten, hoewel zij zich onder een schorsingsrege-
ling bevinden – zoals TUXEDO heeft gedaan – , blijft dit voor de marktdeelnemer een 
vrije keuze waarvan hij de gevolgen moet dragen wanneer zijn handelsgoederen wor-
den gestolen. Het HvJ EG beslist uiteindelijk, dat de Accijnsrichtlijn zich niet verzet 

 
1791.  HvJ EG 15 juni 2006, nr. C-494/04, Heintz van Landewyck SARL vs. Staatssecretaris (verdwijning 

van tabaksaccijnszegels vóór gebruik), PB C 45 van 19 februari 2005, r.o. 63-65. 
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tegen een regeling van een lidstaat volgens welke het aankoopbedrag voor fiscale 
merktekens van deze lidstaat niet wordt terugbetaald wanneer deze merktekens op 
accijnsgoederen werden aangebracht vóór uitslag tot verbruik ervan in deze lidstaat, 
deze producten in een andere lidstaat werden gestolen waardoor de accijnzen in deze 
andere lidstaat moesten worden betaald, en niet is bewezen dat de gestolen goederen 
niet zullen worden verkocht in de lidstaat van afgifte van deze merktekens1792. 

4.9.11.19 Vrijstellingen bij invoer 

Voor accijnsgoederen die (1) kennelijk zijn bestemd voor aangewezen doeleinden en 
aan bepaalde voorwaarden voldoen, of (2) een aangegeven bestemming zullen krij-
gen1793, bestaat bij invoer recht op vrijstelling van accijns. Bij invoer van goederen met 
aangewezen bestemming gelden voor wat betreft de heffing van accijns geen bijzon-
dere verplichtingen. Goederen die een aan de vrijstelling verbonden bestemming nog 
zullen krijgen moeten na de aangifte tot plaatsing onder de douaneregeling vrij ver-
keer met een vervoersopdracht worden overgebracht naar de opslagmagazijnen van 
degene die de vrijstelling geniet. Als de bestemming waarvoor vrijstelling geldt nog 
niet voldoende vastligt, kan vrijstelling toch worden verleend, mits de goederen wor-
den overgebracht naar de houder van een vrijstellingsvergunning. Bij deze overbren-
ging moet gebruik worden gemaakt van een vervoersopdracht1794. 

Het verlenen van vrijstelling van accijnzen bij invoer geschiedt eveneens met in-
achtneming van de wettelijke bepalingen als bedoeld in de DW. Ter zake van de invoer 
van accijnsgoederen waarvoor krachtens de Wet op de accijns aanspraak op vrijstel-
ling bestaat, dient op voet van de DW een aangifte ten invoer met vrijstelling van 
belasting te worden gedaan. Indien sprake is van een gedeeltelijke vrijstelling van 
accijns1795, wordt de accijns voor het deel waarvoor de vrijstelling niet geldt verschul-
digd.  

In de gevallen waarin goederen vanuit een derde land in Nederland worden ge-
bracht of buiten een douane-entrepot worden gebracht zonder voorafgaande aangifte 
wordt dit aangemerkt als invoer1796 en wordt de accijns formeel verschuldigd op grond 
van de DW. Tevens is erin voorzien dat de accijns ook formeel verschuldigd wordt in 
gevallen waarin met goederen andere handelingen dan de bedoelde worden verricht 
zonder dat daartoe een ingevolge wettelijke bepalingen benodigde aangifte is gedaan 
dan wel die handelingen in strijd zijn met een daartoe strekkend verbod. 

Bij misbruik van een vrijstelling die ter zake van de invoer is verleend wordt de ac-
cijns ook formeel verschuldigd.  

 
1792. HvJ EG 13 september 2007, nr. C-374/06, BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH vs. Hauptzol-

lamt Bielefeld, r.o. 64. 
1793.  Artikel 64 en artikel 65 Wa. 
1794.  Artikel 18 lid 5 UB Accijns. 
1795.  Als bedoeld in artikel 64 lid 1 onderdeel a en onderdeel f Wa. 
1796.  Als bedoeld in artikel 3 Wa. 
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Wat betreft het verbruik van accijnsgoederen binnen een douane-entrepot is be-
paald dat over het ten gevolge daarvan ontstane vermis, het verschil tussen de inslag 
en de uitslag van goederen, de accijns wordt verschuldigd. 

De overeenkomstige toepassing van de DW betekent ook de daarin opgenomen be-
palingen inzake ambtelijke bevoegdheden, administratieve boeten enzovoort van 
toepassing zijn. 

4.9.11.20 Vrijstellingen internationale organisaties 

De Accijnsrichtlijn voorziet in vrijstellingen voor accijnsgoederen die zijn bestemd 
voor diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, bepaalde internationale orga-
nisaties en in NAVO-verband in de Gemeenschap verblijvende buitenlandse strijd-
krachten. Deze vrijstellingen vloeien voort uit internationale overeenkomsten1797. 

De vrijstelling voor diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van een lid-
staat in een andere lidstaat en voor de strijdkrachten van een lidstaat in een andere 
lidstaat zijn in strijd met het internemarktbeginsel. 

4.10 Tariefdifferentiaties en staatssteun 

 ‘accijns mag ook niet zoo werken, dat hij gaat beschermen een zekere industrie, die 
men, om welke reden ook liever de hand boven het hoofd houdt.’1798 

 
MR. ANT. VAN GIJN, 

minister van Financiën, 20 juli 1916 
4.10.1 Doel 

Belastingdifferentiaties, zoals vrijstellingen, verlaagde tarieven, verminderingen, te-
gemoetkomingen, teruggaafregelingen en aftrekposten (belastinguitgaven) hebben 
het karakter van subsidies dan wel van toedeling van andere voordelen aan belasting-
plichtigen en kunnen daardoor onder omstandigheden staatssteun vormen. Belasting-
differentiaties moeten daarom uit hoofde van het staatssteunregime bij de EC worden 
aangemeld1799. De Richtlijn energiebelastingen bevat hiertoe zelfs een uitdrukkelijke 
bepaling1800. 

Zoals het fiscaal discriminatieverbod aanknoopt bij de heffingskant ofwel de op-
brengstkant van een belastingregeling, zo knoopt het staatssteunverbod als discrimi-
natieverbod aan bij de bestedingenkant van een belastingregeling. Met het fiscaal 
discriminatieverbod wordt beoogd te voorkomen dat belastingregelingen binnen-
landse goederen gunstiger behandelen dan goederen uit andere lidstaten. Met het 
staatssteunverbod wordt beoogd te voorkomen dat het vrije verkeer van goederen 
ongunstig wordt beïnvloed door overheidsinmenging, dat wil zeggen overheidsin-

 
1797.  Artikel 23 Accijnsrichtlijn. 
1798.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2552 rk. 
1799.  Artikel 87-89 EG. 
1800.  Artikel 26 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
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menging met financiële tegemoetkomingen van overheidswege ‘die – in verschillende 
vormen – de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde 
produkties vervalsen of dreigen te vervalsen’. Het staatssteunregime maakt geen onder-
scheid naar de oorzaken of doeleinden van overheidsmaatregelen, doch ziet naar hun 
gevolgen. Een met een regeling nagestreefd specifiek economisch doel is op zichzelf 
geen grond om deze niet als staatssteun te kwalificeren1801. Een eventueel fiscaal ka-
rakter van de betwiste regeling is niet afdoende om deze buiten het bereik van het 
staatssteunregime te brengen1802. Met het fiscaal discriminatieverbod en het staats-
steunverbod wordt beoogd hetzelfde doel na te streven, dat er met name in bestaat te 
verhinderen dat de beide vormen van interventie door een lidstaat – te weten de toe-
kenning van steun enerzijds en het opleggen van een discriminatoire belasting ander-
zijds – zouden leiden tot vervalsing van de mededingingsvoorwaarden op de gemeen-
schappelijke markt. Zoals met het fiscaal discriminatieverbod wordt beoogd aan de 
heffingskant van een belastingregeling volstrekte externe neutraliteit na te streven, zo 
wordt ook volstrekte neutraliteit beoogd met het staatssteunregime aan de bestedin-
genkant van een belastingregeling. Evenwel gelden volgens het HvJ EG in het 
SOVRAPREZZO-arrest (1980) verschillende toepassingsvoorwaarden die specifiek zijn 
voor elk van de beide vormen van overheidsmaatregelen die zij beogen te regelen. Zij 
hebben bovendien uiteenlopende rechtsgevolgen, vooral omdat de toepassing van het 
staatssteunregime1803, anders dan de toepassing van het fiscaaldiscriminatiever-
bodsregime1804, veel ruimte laat voor ingrijpen van de EC1805. 

De regels inzake staatssteun vormen de hoeksteen van een communautair systeem 
dat is bedoeld om te waarborgen dat de mededinging binnen de interne markt niet 
wordt vervalst1806. Het doel van het staatssteunverbod is derhalve gelijke mededin-
gingsvoorwaarden tussen marktdeelnemers te handhaven. Daartoe is een ruime inter-
pretatie van het begrip staatssteun geboden, wil het staatssteunverbod een zinvolle 
bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van dit doel en de goede werking van 
de interne markt. Dat is de reden waarom het HvJ EG heeft beslist dat bij de toepassing 
van artikel 87 EG primair gelet moet worden op de effecten van maatregelen op be-
voordeelde ondernemingen of producenten.  

Belastingen kunnen op zichzelf geen steunmaatregel vormen. In het geval van een 
algemene belasting waarvan het primaire doel doorgaans bestaat uit het genereren 

 
1801. HvJ EG 26 september 1996, nr. C-241/94, Frankrijk vs. EC, Jur. 1996, blz. I-4551, r.o. 20. HvJ EG 

17 juni 1999, nr. C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 25. GvEA EG 
29 september 2000, nr. T-55/99, Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) 
vs. EC, Jur. 2000, blz. II-3207, r.o. 53. 

1802. Artikel 87-89 EG. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 13. HvJ EG 
25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 
blz. 487, r.o. 17. 

1803. Artikel 87-89 EG. 
1804. Artikel 90-91 EG. 
1805. HvJ EG 13 maart 1979, nr. 91/78, Hansen GmbH & Co. vs. Hauptzollamt Flensburg, Jur. 1979, 

blz. 935. HvJ EG 21 mei 1980, nr. 73/79, EC vs. Italië (surcharge on sugar Sovraprezzo), Jur. 1980, 
blz. 1533, r.o. 8. 

1806. Artikel 3 lid 1 onderdeel g EG. 
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van overheidsinkomsten en waarvan de opbrengsten naar de algemene middelen 
vloeien, is het niet de heffing zelf, maar (alleen) de daarop toegestane vrijstellingen, 
verminderingen en tegemoetkomingen die steunmaatregelen kunnen vormen. On-
rechtmatige steunverlening behoort aan de kant van de ontvanger van de steun, en 
niet aan de heffingenkant te worden bestreden. Alleen in het geval van een bestem-
mingsbelasting waarvan de opbrengsten uitsluitend dienen ter financiering van één 
steunmaatregel, een dwingend bestemmingsverband, maakt de heffing zelf deel uit 
van de steunmaatregel1807. 

Het staatssteunregime werkt binnen de gehele Gemeenschap; niet alleen in intra-
communautaire verhoudingen. Door de onderlinge verbondenheid van markten waar-
op ondernemingen binnen de interne markt opereren, kan een steunmaatregel de 
intracommunautaire mededinging verstoren, ook al voert de begunstigde onderne-
ming nagenoeg haar gehele productie uit naar derde landen of verricht een begunstig-
de ondernemer enkel plaatselijke of regionale vervoersdiensten. De kansen voor in 
andere lidstaten gevestigde ondernemingen om ook soortgelijke goederen in derde 
landen af te zetten of dezelfde vervoersdiensten in dezelfde regio te verrichten nemen 
erdoor af1808. 

Het samenwerkingsbeginsel ofwel het beginsel van de gemeenschapstrouw, dat de 
lidstaten gebiedt zich onthouden van alle maatregelen welke de verwezenlijking van 
de doelstellingen van het EG-verdrag in gevaar kunnen brengen en hen verplicht de 
vervulling van de taak van de Gemeenschap te vergemakkelijken, kan niet worden 
aangevoerd om de werkingssfeer van het staatssteunverbod uit te breiden tot gedra-
gingen van de lidstaten die niet onder het staatssteunregime vallen, zoals ondersteu-
ningsmaatregelen die door de staat worden opgelegd, maar door particuliere onder-
nemingen gefinancierd1809. 

4.10.2 Handelsverkeer ongunstig beïnvloeden 

In de kern bepaalt het staatssteunregime, dat behoudens de afwijkingen waarin het 
EG-verdrag voorziet, steunmaatregelen van de lidstaten of in welke vorm ook met 
staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde on-
dernemingen of bepaalde producten vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar 
zijn met de gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het handelsverkeer 
tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. Deze bepaling heeft dus betrekking op be-

 
1807.  HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 

blz. 487, r.o. 17-19. HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant 
(SWNB) vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, blz. I-87. HR 10 maart 2006, nr. 35.525, LJN AU3098. HvJ EG 
13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van LNV, Jur. 2005, blz. I-127. HR 10 maart 
2006, nr. 33.037 (Pape), LJN AB2880. HR 10 maart 2006, nr. 33.484, LJN AU3093.  

1808. HvJ EG 13 juli 1988, nr. 102/87, Frankrijk vs. EC, Jur. 1988, blz. 4067, r.o. 19. HvJ EG 21 maart 1991, 
nr. C-305/89, Italië vs. EC, Jur. 1991, blz. I-1603, r.o. 26. HvJ EG 14 september 1994, nrs. C-278/92, 
279/92 en C-280/92, Spanje vs. EC, Jur. 1994, blz. I-4103, r.o. 40. 

1809. Artikel 10 EG. HvJ EG 17 november 1993, nr. C-2/91, Strafzaak tegen Wolf W. Meng, Jur. 1993, 
blz. 5751, r.o. 14. HvJ EG 13 maart 2001, nr. C-379/98, PreußenElektra AG vs. Schhleswag AG, 
Jur. 2001, blz. I-02099, r.o. 63-65. 
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sluiten van de lidstaten, waardoor deze ter verwezenlijking van eigen economische en 
sociale doeleinden, eenzijdig en autonoom geldmiddelen ter beschikking stellen van 
ondernemingen of andere rechtssubjecten of hen voordelen verschaffen ter verwezen-
lijking van nagestreefde economische of sociale doelstellingen te bevorderen1810. Het 
staatssteunregime heeft dus geen betrekking op communautaire besluiten van de 
Raad en de EC, zoals verordeningen en richtlijnen, waaraan de lidstaten uitvoering 
dienen te geven, ook al bieden deze besluiten bepaalde voordelen een bepaalde inge-
zetenen. Deze communautaire besluiten zijn niet aan een enkele lidstaat toe te reke-
nen. Voordelen kunnen slechts als steunmaatregel worden aangemerkt, wanneer zij 
aan de betreffende lidstaat kunnen worden toegerekend1811. In het DEUTSCHE BAHN-
arrest (2006), waarin Deutsche Bahn AG de stelling betrekt, dat de vrijstelling voor de 
commerciële luchtvaart van accijns van minerale oliën een steunmaatregel is, omdat 
de hogesnelheidsspoorweg valselijk door de luchtvaart met de vrijstelling wordt be-
concurreerd, beslist het GvEA EG dat deze vrijstelling berust op de Structuurrichtlijn 
minerale oliën, thans de Richtlijn energiebelastingen, en de lidstaten bij de omzetting 
van deze richtlijnvrijstelling in nationale wetgeving geen beleidsruimte hadden of 
hebben deze uit te breiden naar het hogesnelheidsspoor1812. De richtlijn legt de lidsta-
ten immers een duidelijke en nauwkeurige verplichting op om brandstof voor de 
commerciële luchtvaart niet aan accijns te onderwerpen. Met de omzetting van de 
vrijstelling in nationaal recht voeren de lidstaten overeenkomstig hun verdragsver-
plichtingen enkel communautaire bepalingen uit. De betrokken bepaling kan dan ook 
niet aan de Duitse Staat worden toegerekend, maar vloeit rechtstreeks voort uit een 
handeling van de gemeenschapswetgever1813. Hier is een parallel te zien met het -
arrest (2004). De aanleiding voor dat arrest was, dat de EC verschillende klachten had 
ontvangen over de toepassing van het verlaagde accijnstarief op  (ouzo), terwijl 
Griekenland voor andere vergelijkbare alcoholhoudende dranken zoals gin, wodka, 
whisky, rum, tequila en arak een veel minder gunstig tarief toepast. Het verlaagde 
accijnstarief voor  is gebaseerd op de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken1814. In het -arrest (2004) heeft het HvJ EG beslist dat Griekenland handelt in 
overeenstemming met het bepaalde in dit voorschrift en niet is tekortgeschoten in 
haar verplichtingen krachtens het gemeenschapsrecht1815. Handelingen van de ge-
meenschapsinstellingen worden, aldus het HvJ EG, vermoed rechtsgeldig te zijn en 
bijgevolg rechtsgevolgen in het leven roepen, zolang zij niet zijn ingetrokken, niet in 
het kader van een beroep tot nietigverklaring nietig zijn verklaard of niet ten gevolge 

 
1810.  HvJ EG 27 maart 1980, nr. 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs.Denkavit Italiana 

Srl, Jur. 1980, blz. 1205, r.o. 31. 
1811.  HvJ EG 16 mei 2002, nr. C-482/99, Frankrijk vs. EC, Jur. 2002, blz. I-4397, r.o. 24, en de aldaar 

aangehaalde rechtspraak. 
1812.  HvJ EG 25 september 2003, nr. C-437/01, EC vs. Italië (Italiaanse smeeroliën I), Jur. 2003, 

blz. I-9861. HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways 
AB, vs. Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 30-32.  

1813.  GvEA EG 5 april 2006, nr. T-351/02, Deutsche Bahn AG vs. EC, r.o. 102. 
1814.  Artikel 23 aanhef en lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
1815.  HvJ EG 5 oktober 2004, nr. C-475/01, EC vs. Griekenland (toepassing van lager tarief op  (ouzo) 

dan op andere alcoholhoudende dranken), Jur. 2004, blz. I-8923, r.o. 15 en 23. 
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van een prejudiciële verwijzing of een exceptie van onwettigheid ongeldig zijn ver-
klaard. Als uitzondering op dit beginsel moeten handelingen waaraan een onregel-
matigheid kleeft die van een zo klaarblijkelijke ernst is, dat zij door de communautaire 
rechtsorde niet kan worden getolereerd, worden geacht geen enkel – ook geen voor-
lopig – rechtsgevolg in het leven te hebben geroepen, dat wil zeggen als juridisch non-
existent worden beschouwd. Deze uitzondering beoogt een evenwicht te bewaren 
tussen twee fundamentele, zij het soms tegenstrijdige, vereisten waaraan een rechts-
orde moet voldoen, te weten de stabiliteit van de rechtsverhoudingen en de eerbiedi-
ging van de legaliteit. Gelet op de ernst van de consequenties die zijn verbonden aan 
de vaststelling dat een handeling van een gemeenschapsinstelling non-existent is, 
moet deze vaststelling om redenen van rechtszekerheid worden voorbehouden voor 
uiterst extreme gevallen1816. Verder kunnen volgens het HvJ EG in het EKW-arrest 
(2000) diegenen die een verplichte bijdrage verschuldigd zijn, zich er niet op beroe-
pen, dat een door anderen genoten vrijstelling staatssteun vormt1817. Dat blijft volgens 
het HvJ EG in het STREEKGEWEST-arrest (2005) ook zo wanneer het tarief of een van de 
tarieven van de betreffende belastingregeling extra is verhoogd om met die extra 
opbrengst de budgettaire dekking te verzorgen van de derving van belastinginkom-
sten die ontstaat door het invoeren van een specifieke vrijstelling of andere differenti-
atie1818. 

Het door DEUTSCHE BAHN AG gekozen spoor de accijnsvrijstelling te verwerven via 
het staatssteunregime was dus van begin af aan doodlopend. Sporen met reële kansen 
op succes voor hogesnelheidsspoorwegmaatschappijen vormen (1) het stellen van de 
exceptie van onwettigheid van de vrijstelling, nu een nieuwe concurrentieverhouding 
tussen het luchtvervoer en het vervoer per spoor is ontstaan, welke vanuit het milieu-

 
1816.  Zie in deze zin: HvJ EG 15 juni 1994, nr. C-137/92 P, EC vs. BASF AG, Limburgse Vinyl Maatschappij 

NV, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Huels AG, Elf Atochem SA, Société Artesienne de Vinyle SA, 
Wacker Chemie GmbH, Enichem SpA, Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc, Shell Interna-
tional Chemical Company Ltd en Montedison SpA, Jur. 1994, blz. I-02555, r.o. 48-50. HvJ EG 8 juli 
1999, nr. C-245/92 P, Chemie Linz GmbH vs. EC, Jur. 1999, blz. I-04643, r.o. 93-95. 

1817. HvJ EG 9 maart 2000, nr. C-437/97, Evangelischer Krankenhausverein Wien vs. Abgabenberu-
fungskommission Wien alsmede Wein & Co. HandelsgesmbH, voorheen Ikera Warenhandelsge-
sellschaft mbH vs. Oberösterreichische Landesregierung, Jur. 2000, blz. I-1157, r.o. 51 en 53. 
HvJ EG 13 juli 2000, nr. C-36/99, Idéal tourisme SA vs. België, Jur. 2000, blz. I-6049, r.o. 26-29. 
HvJ EG 20 september 2001, nr. C-390/98, H.J. Banks & Co. Ltd vs. The Coal Authority en Secretary 
of State for Trade and Industry (Banks II), Jur. 2001, blz. I-06117, r.o. 80. Dit arrest is gewezen in 
het kader van het EGKS-verdrag en beslist de rechtsvraag inzake de verschuldigdheid van royal-
ties tegenover een steunmaatregel op basis van artikel 9, eerste lid, van beschikking nr. 3632/93, 
op basis waarvan de lidstaten de EC kennis moeten geven van alle financiële steunmaatregelen 
welke zij voornemens zijn ten behoeve van de kolenindustrie te nemen, en volgens artikel 9, vier-
de lid, eerste volzin, mogen zij de voorgestelde steunmaatregelen uitsluitend na goedkeuring van 
de EC ten uitvoer leggen. Dit laatste voorschrift is identiek aan artikel 88 lid 3 EG. Beide bezitten 
rechtstreekse werking (r.o. 70). HvJ EG 13 juni 2002, nrs. C-430/99 en C-431/99, Inspecteur van de 
Belastingdienst Douane, district Rotterdam vs. Sea-Land Service Inc. en Nedlloyd Lijnen BV, 
Jur. 2002, blz. I-5235, r.o. 47. 

1818.  Zo ook: HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) 
vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, blz. I-87. 
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beleid bewust door regeringen is gecreëerd1819, (2) het verwerven van een machtiging 
van de Raad tot toepassing van verdere vrijstellingen of verlagingen uit specifieke be-
leidsoverwegingen op basis van het communautair gezondheids-, milieu-, energie- en 
vervoersbeleid1820, of (3) nieuwe besluitvorming van de Raad op basis van de nieuwe 
concurrentieverhoudingen en de vorengenoemde ontwikkelingen in ICAO-verband. 
De hogesnelheidsspoorwegen zullen de EC aan hun zijde treffen. De EC (2000) is in 
haar Groenboek over het Europese energiebeleid van opvatting dat de hogesnel-
heidsspoorwegen en de luchtvaart met elkaar in concurrentie staan: ‘De HST wordt op 
een traject tussen een hoofdstad en een andere grote stad (600 km) beconcurreerd 
door het vliegtuig, met alle congestieproblemen van dien, vooral bij het vertrek uit de 
hoofdstad. Het vliegtuig gebruikt kerosine, die volledig van belastingen is vrijgesteld, 
terwijl de treinreiziger de BTW op elektriciteit en eventueel de accijns betaalt die in de 
prijs van het kaartje voor de HST wordt doorberekend’1821. 

Het staatssteunverbod is niet toepasselijk op algemene, generieke maatregelen die 
voor alle ondernemingen en bedrijfstakken gelden. Lastenverlichtingsmaatregelen, 
welke soms synoniem lijken aan staatssteun, vallen voor categorieën ondernemingen 
of bedrijfstakken in het algemeen buiten het steunregime1822. 

 
1819.  Op basis van artikel 241 EG, dat van toepassing is alle communautaire besluitvorming van alge-

mene strekking. Vgl. P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a., Het recht van de Europese Unie 
en van de Europese Gemeenschappen, Deventer 2003, blz. 386. 

1820.  Artikel 19 Richtlijn energiebelastingen. 
1821.  EC, Groenboek Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening, 

COM(2000) 769 definitief, Brussel, 29 november 2000, blz. 59 en 61. 
1822. Een algemene lastenverlichtingsmaatregel, lastenverlichting voor iedereen, is geen steunmaat-

regel, als daarvan niet kan worden gezegd dat daardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde goe-
deren of diensten worden begunstigd. Hoe minder algemeen en hoe meer sectorspecifiek een las-
tenverlichtingsmaatregel in het kader van lastenherverdeling wordt geconstrueerd, hoe eerder 
deze het karakter krijgt van een steunmaatregel. De grens tussen specifiek en selectief enerzijds 
en generiek anderzijds loopt tussen regelingen die evident ten gunste van bepaalde onderne-
mingen werken, en regelingen waarvan alle ondernemingen door hun ondernemingsuitoefening 
gebruik maken. De zelfstandigenaftrek en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in de inkom-
stenbelasting zijn geen steunmaatregelen. De cultuurgrondvrijstelling en de substraatteelt-
vrijstelling in de OZB zijn zo algemeen, dat de EC deze vrijstellingen geen steun vindt vormen. Be-
lastingmaatregelen ten gunste van de primaire landbouwproductie vormen op zich geen staats-
steun. Hiertoe behoort onder mee de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting. Ook bena-
drukt de EC de bijzondere kenmerken van de land- en tuinbouwsector en de specifieke functie van 
grond voor de primaire productie, en overweegt: ‘dat een correctie noodzakelijk kan zijn om re-
kening te houden met het belang van de grond bij activa die kenmerkend zijn voor bepaalde sec-
toren zoals de landbouw. De specifieke aard van de grond in de landbouw wordt dus uitdrukkelijk 
erkend’. Ten aanzien van de substraatteelt in relatie tot de cultuurgrondvrijstelling ‘lijkt er geen 
reden te zijn om deze vrijstelling niet uit te breiden tot identieke en soortgelijke gewassen die op 
substraat worden geteeld. (…) Door deze uitbreiding wordt het algemene karakter van het huidi-
ge fiscale stelsel nog verder versterkt.’, aldus de EC, zie: Besluit van de EC van 12 mei 2000, nr. 
SG(2000) D/103619 en Kamerstukken II en I 1998-1999, 26 423, waarin er steeds is vanuit gegaan 
dat geen sprake is van een steunmaatregel. De productiefactor cultuurgrond heeft in het agrari-
sche productieproces een bijzondere positie die een vrijstelling rechtvaardigt welke past binnen 
de aard en de opzet van het fiscale stelsel, zie: Mededeling EC nr. 98/C 384/03, PB 1998, C384/3, 
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Als steunmaatregelen worden beschouwd maatregelen die, in verschillende vor-
men, lasten verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken, 
rekening houdend met de aard en de systematiek van het betrokken lastenstelsel, en 
daardoor – zonder subsidies in de strikte zin van het woord te zijn – van gelijke aard 
zijn en tot identieke gevolgen leiden1823. Het tegenovergestelde van steun, een bijzon-
dere last, is daarentegen een extra last ten opzichte van de normale lasten. Het aldus 
ontstane verschil wordt niet als steun beschouwd en de normale regel ten opzichte 
van de bijzondere last dus niet een steunmaatregel1824. Naar vaste rechtspraak van het 
HvJ EG is het steunverleningsbegrip materieel en ruim. Het omvat alle vormen van 
kunstmatige lastenvermindering van ondernemingen of productiekosten, niet enkel 
positieve prestaties, zoals subsidies, maar eveneens maatregelen die, in verschillende 
vormen, lasten verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken 
en daardoor – zonder nog subsidies in de strikte zin van het woord te zijn – van gelijke 
aard zijn en tot identieke gevolgen leiden1825. Het begrip steun heeft een meer algeme-

 
onderdeel 27. Een in beginsel voor iedere ondernemer openstaande exportfaciliteit is toch een 
steunmaatregel, omdat niet iedere ondernemer exporteert: HvJ EG 10 december 1969, nrs. 6/69 
en 11/69, EC vs. Frankrijk (Export credits rediscount rate), Jur. 1969, blz. 523, r.o. 43. De VAMIL, 
EIA, MIA, de S&O-faciliteit en de groenregeling in de IB/Vpb zijn om die redenen ook steunmaatre-
gelen. Deze faciliteiten zijn door Nederland ingevolge artikel 88 lid 2 onderdeel c EG bij de EC 
aangemeld en door de EC goedgekeurd. Ook de Wbm bevat diverse differentiaties die steunmaat-
regelen vormen en eveneens aan de EC zijn gemeld en door haar goedgekeurd. De omstandigheid 
dat een enkele onderneming die niet behoort tot de groep begunstigde ondernemingen meeprofi-
teert van de genomen maatregel maakt die maatregel nog niet tot een generieke steunmaatregel: 
HvJ EG 28 januari 1986, nr. 169/84, Compagnie Française de l'Azote (COFAZ) SA en anderen vs. EC, 
Jur. 1986, blz. 408, r.o. 22. 

1823. HvJ EG 15 maart 1994, nr. C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, thans Banco Exterior de 
España SA vs. Ayuntamiento de Valencia, Jur. 1994, blz. I-877, r.o. 13. HvJ EG 17 juni 1999, nr. 
C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 23. HvJ EG 19 september 2000, nr. 
C-156/98, Duitsland vs. EC, Jur. 2000, blz. I-6857, r.o. 25. HvJ EG 13 juni 2002, nr. C-382/99, Neder-
land vs. EC, Jur. 2002, blz. I-05163, r.o. 60. 

1824. HvJ EG 20 september 2001, nr. C-390/98, H.J. Banks & Co. Ltd vs. The Coal Authority en Secretary 
of State for Trade and Industry (Banks II), Jur. 2001, blz. I-06117, r.o. 33. Vgl. de omgekeerde dis-
criminatie in het FDV-regime. Het zwaarder belasten van binnenlandse goederen en diensten dan 
van goederen en diensten van buitenlandse herkomst valt niet onder de werkingssfeer van het 
FDV, maar kan zich voordoen als gevolg van bijzonderheden van niet-geharmoniseerde nationale 
wetgevingen op gebieden die onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen, zie: HvJ EG 13 maart 
1979, nr. 86/78, S.A. des Grandes Distilleries Peureux vs. Directeur des Services Fiscaux de la Hau-
te-Saône et du Territoire de Belfort, Jur. 1979, blz. 897, r.o. 32-33. Het FDV verbiedt niet een slech-
tere behandeling van eigen ingezetenen dan van ingezetenen van andere lidstaten. Dit wordt niet 
anders indien de slechter behandelde eigen ingezetene zelf in een grensoverschrijdende situatie 
verkeert en daarmee binnen de werkingssfeer komt van het EG-verdrag. Hij kan in dat geval wel 
een zelfde, gunstiger behandeling inroepen als voor buitenlandse EU-ingezetenen geldt. HvJ EG 
7 februari 1979, nr. 115/78, J. Knoors vs. Staatssecretaris van EZ (vestigingsrecht), Jur. 1979, 
blz. 00399, r.o. 23-24. 

1825. HvJ EG 23 februari 1961, nr. 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg vs. de Hoge 
Autoriteit van de EGKS, Jur. 1961, blz. 0097. HvJ EG 20 september 2001, nr. C-390/98, H.J. Banks & 
Co. Ltd vs. The Coal Authority en Secretary of State for Trade and Industry (Banks II), Jur. 2001, 
blz. I-06117, r.o. 30. Deze arresten zijn weliswaar gewezen in het kader van de EGKS, maar heeft 
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ne strekking dan het begrip subsidie, omdat het niet alleen positieve prestaties zoals 
de subsidie zelf omvat, maar ook overheidsmaatregelen die, in verschillende vormen, 
de lasten verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken1826. 
Bovendien maakt het staatssteunverbod naar vaste rechtspraak geen onderscheid naar 
de redenen of doeleinden van de maatregelen van de lidstaten, doch ziet naar de ge-
volgen ervan1827. 

Het handhavingsmechanisme van het staatssteunregime bestaat uit raadpleging 
door de EC van de betrokken lidstaat en het doen van aanbevelingen door de EC aan de 
betrokken lidstaat en, voor het geval dat die niet mochten leiden tot overeenstemming 
ter opheffing van de verstoring, stelt de Raad, met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen, op voorstel van de EC de voor dat doel noodzakelijke richtlijnen vast. Voor 
nieuwe maatregelen geldt voor de lidstaten een consultatieplicht van de EC. Daarnaast 
kunnen de EC en de Raad alle andere dienstige maatregelen nemen waarin het EG-ver-
drag voorziet. De beoordelingsvrijheid die de EC en de Raad hier toekomen, verzet zich 
tegen het toekennen van directe werking aan de kernbepalingen van het staatssteun-
regime, dat wil zeggen dat deze voor de burgers geen rechten scheppen, welker hand-
having aan de nationale rechters kan worden gevraagd1828. 

4.10.3 Distorsieregime 

Het staatssteunregime is een verbijzondering van het algemene distorsieregime1829. 
Beide regimes zijn strak afgebakend1830. Een distorsie is een verstoring, een gevolg van 
verschillen in wetgeving tussen verschillende lidstaten, een merkbare beïnvloeding 
van de marktallocatie van producten en productiefactoren door overheidsinterven-
tie1831. Het distorsieregime houdt in, dat in elk geval geen regelingen mogen worden 

 
ook betekenis voor het steunkader van het EG-verdrag. HvJ EG 1 december 1998, nr. C-200/97, 
Ecotrade Srl vs. Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), Jur. 1998, blz. I-07907, r.o. 34. HvJ EG 
15 maart 1994, nr. C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, thans Banco Exterior de España SA 
vs. Ayuntamiento de Valencia, Jur. 1994, blz. I-00877, Jur. 1994, blz. I-877, r.o. 13. 

1826.  HvJ EG 8 november 2001, nr. C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH, Wietersdorfer & Peggauer 
Zementwerke GmbH vs. Finanzlandesdirektion für Kärnten (Restitutie energieheffingen I), Jur. 
2001, blz. I-08365, r.o. 38. HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-501/00, Spanje vs. EC, Jur. 2004, blz. I-6717, 
r.o. 90. HvJ EG 15 december 2005, nr. C-66/02, Italië vs. EC, Jur. 2005, blz. I-10901, r.o. 77. 

1827. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 13. HvJ EG 26 september 1996, 
nr. C-241/94, Frankrijk vs. EC, Jur. 1996, blz. I-4551, r.o. 20. HvJ EG 13 juni 2002, nr. C-382/99, 
Nederland vs. EC, Jur. 2002, blz. I-05163, r.o. 61. 

1828. HvJ EG 15 juni 1964, nr. 6/64, Flaminio Costa vs. Enel, Jur. 1964, blz. 1141 en 1161. 
1829.  Artikelen 96-97 EG. 
1830.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staats-

secretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 24. Conclusie A-G Geelhoed van 4 maart 2004 voor HvJ EG 
13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatssecretaris, 
Jur. 2005, blz. I-87, en voor HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van LNV, 
Jur. 2005, blz. I-127, r.o. 28-29. 

1831.  HvJ EG 14 juli 1981, nr. 155/80, Strafzaak tegen Sergius Oebel (verbod nachtarbeid broodbakkerij-
en), Jur. 1981, blz. 1993-2011. HvJ EG 20 oktober 1993, nrs. 92/92 en 326/92, Phil Collins vs. Imtrat 
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getroffen die door het oproepen van specifieke lasten de mededingingsvoorwaarden 
op de gemeenschappelijke markt verstoren. Dit distorsievoorkomingsmechanisme is 
van toepassing op belastende overheidsinterventies. De reikwijdte ervan is ruimer dan 
voor louter financiële overheidsinmenging, het noodzakelijke element van de staats-
steunmaatregel. Voor distorsies die door het financiële element te herleiden zijn tot 
staatssteun voorziet het staatssteunregime in een bijzondere bevoegdheid voor de 
Gemeenschap. Die kenmerkt zich door een scherpe normstelling, een veel zwaarder 
bewakingsmechanisme en door ruim omschreven uitvoerings- en controlebevoegd-
heden voor de EC1832. 

Binnen het distorsieregime bestaan globale, generieke en specifieke distorsies. Glo-
bale distorsies doen zich voor op macroniveau, bijvoorbeeld ten gevolge van ver-
schillen in de gemiddelde hoogte van de collectieve lastendruk, in een te hoog arbeids-
kosten- en prijsniveau, dat zichtbaar wordt in een structureel tekort op de lopende 
rekening van de betalingsbalans en een stijgende werkloosheid. Als het omgekeerde 
zich voordoet ontstaat een aanzienlijk overschot op de lopende rekening met een 
overspannen arbeidsmarkt en dreiging van prijsinflatie1833. Generieke distorsies doen 
zich voor op sectoraal, regionaal of categoraal mesoniveau van de economie. Sectorale 
generieke verstoringen ontstaan als één sector ten opzichte van andere sectoren rela-
tief wordt bevoordeeld, dan wel benadeeld1834. Specifieke distorsies komen voor in de 

 
Handelsgesellschaft mbH en Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH en Leif Ema-
nuel Kraul vs. EMI Electrola GmbH, Jur. 1993, blz. I-05145, r.o. 30. 

1832.  De bepalingen van het distorsieregime, de artikelen 96-97 EG, hebben geen directe werking. 
HvJ EG 15 juni 1964, nr. 6/64, Flaminio Costa vs. Enel, Jur. 1964, blz. 1141, 1161. 

1833. De hierop betrekking hebbende gemeenschapsbevoegdheden liggen voor het (financieel) econo-
misch beleid vast in de artikelen 99 en 104 EG en voor het binnen de EMU geüniformeerde mone-
taire beleid in de artikelen 105 tot en met 111 EG. 

1834. Zo schept het gemeenschappelijk landbouwbeleid bewust een cluster van sectorale distorsies, 
waarvan de lasten op de andere sectoren van de economie drukken. Hier te lande was tot in de ja-
ren negentig van de 20e eeuw de relatief lage dieselaccijns de oorzaak van een sectorale distorsie 
ten gunste van het beroepsgoederenvervoer over de weg. Het wegvallen van de economische bin-
nengrenzen heeft tot gevolg gehad dat zich op meso-economisch, vooral sectoraal, niveau one-
venwichtigheden konden voordoen. Zij zijn meestal te herleiden tot dispariteiten in stelsels van 
wetgeving. Zo zal een fiscaal stelsel dat in lidstaat X relatief zwaar op de productiefactor arbeid 
drukt, zoals in Nederland, en in het stelsel in lidstaat Y naar verhouding de factor kapitaal zwaar 
belast, binnen de gemeenschappelijke markt de concurrentieverhoudingen diepgaand kunnen be-
invloeden. Dergelijke generieke distorsies kunnen in beginsel het gevolg zijn van alle publieke in-
terventies die het marktgedrag van ondernemingen raken en op den duur de allocatieprocessen 
op de gemeenschappelijke markt ernstig verstoren. Mede met het oog daarop is in het EG-verdrag 
voorzien in de mogelijkheid van harmonisatie van wetgeving (artikel 94 EG). Niet alleen het ge-
bruik van het harmonisatie-instrument heeft binnen de context van de gemeenschappelijke markt 
tot een onmiskenbare convergentie in sociaal-economische, economische en fiscale (indirecte be-
lastingen) wetgeving geleid. Daar liggen ook zelfstandige initiatieven van nationale wetgevers aan 
ten grondslag. Deze spontane convergentie heeft zich vooral op het terrein van de directe belas-
tingen voorgedaan, waar de Gemeenschap haar bevoegdheid slechts moeizaam kan activeren. Re-
gionale generieke distorsies zijn over het algemeen het beoogde resultaat van fiscale en budget-
taire en infrastructurele faciliteiten ten behoeve van de economisch zwakkere regio's. Categorale 
generieke distorsies vloeien voort uit verschillen in lastendruk voor categorieën voor onderne-
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vorm van meer op bepaalde activiteiten gerichte maatregelen in vele gedaanten. Spe-
cifieke distorsies vloeien voort uit specifieke overheidsinterventies die op bepaalde 
producten, productieprocessen of ondernemingen bijzondere lasten leggen, dan wel 
daarvoor in bijzondere voordelen voorzien1835. 

De regels van het distorsieregime zijn nog nauwelijks toegepast, vooral als gevolg 
van door de ruime interpretatie door het HvJ EG van de verboden op maatregelen en 
heffingen van gelijke werking en van het begrip staatssteun alsmede als gevolg van de 
harmonisatie van nationale wetgeving, met name op fiscaal terrein1836. Die van het 
staatssteunregime vormen de basis van een omvangrijke beleidspraktijk en een nog 

 
mingen uit hoofde van hun bedrijfsomvang of andere functionele kenmerken zoals exportgericht-
heid, arbeids-, kapitaal- of energie-intensiteit. De administratievelastendruk is een onbedoelde 
verstoring ten nadele van het MKB, terwijl verschillende generieke maatregelen in de fiscale sfeer 
juist – bedoeld – het scheppen van positieve verstoringen voor kleinschalige ondernemen beogen. 
Regulerende energiebelastingen, zoals per 1 januari 2004 geharmoniseerd bij de Richtlijn ener-
giebelastingen beogen bewust de concurrentieverhoudingen te beïnvloeden ten nadele van mili-
eubelastende activiteiten. Algemene, op een gehele sector van toepassing zijnde maatregelen 
kunnen generieke distorsies zijn. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709. 
Niet de aard van de maatregel, maar het gevolg daarvan op de concrete concurrentieverhoudingen 
is bepalend voor de soort distorsie, en daarmee voor de toepasselijkheid van het distorsieregime. 

1835. Waar het bijzondere lasten betreft, gaat het vaak om specifieke gedragsregulerende belastingen. 
Zij komen in het milieubeleid en het planologisch beleid steeds frequenter voor. Zij vormen het 
spiegelbeeld van specifieke voordelen ofwel steunmaatregelen, die met incentives, in plaats van 
met desincentives, het gedrag van marktpartijen beogen te beïnvloeden. Veel op de markt be-
staande distorsies zijn expressis verbis door de overheid zo bedoeld, zoals de selectieve lastenver-
zwaringen van alcohol, tabak, energie, water en automobiliteit (‘demerit goods’) en selectieve las-
tenverlichtingen van loodvrije benzine, zwavelarme benzine en diesel en energiebesparende goe-
deren en handelingen (‘merit goods’), allemaal door middel van de accijnzen. Middelen worden 
onttrokken aan de private sector en bestemd voor een doel van algemeen belang. Gewoonlijk heb-
ben deze selectieve maatregelen de strekking het gedrag van de marktdeelnemers gericht te beïn-
vloeden. Daarom mogen de daaruit voortvloeiende verstoringen niet per definitie negatief worden 
beoordeeld. Een wettelijke verplichting van elektriciteitsbedrijven om een minimale elektriciteit 
tegen bepaalde minimumprijzen af te nemen van groenestroomproducenten is weliswaar een 
distorsie van de elektriciteitsmarkt, maar dient duurzame ontwikkeling en milieubescherming, 
kerndoelstellingen van het EG-verdrag. De in beginsel ongewenste martktverstoring door de 
distorsie (de overheidsinterventie) wordt gerechtvaardigd door de doelstelling die maatschap-
pelijk gewenst en daardoor positief is. De accijnsheffing van gelode benzine is evenzeer een dis-
torsie in de mededingingsvoorwaarden op de desbetreffende markt met het doel de productie en 
afzet van de desbetreffende brandstof negatief te beïnvloeden. Een dergelijke distorsie vindt haar 
rechtvaardiging eveneens in milieupolitieke doelstellingen. Omgekeerd schept een specifieke 
steunmaatregel, bijvoorbeeld ten behoeve van bepaalde investeringen in economisch zwakke re-
gio's een distorsie ten nadele van de meer welvarende regio's. Deze generieke distorsie vindt haar 
rechtvaardiging in vrij algemeen aanvaarde regionaal-sociaal-economische beleidsdoelstellingen. 
Zie: Conclusie A-G Geelhoed van 18 september 2003 voor HvJ EG nr. C-308/01, Gil Insurance Ltd, 
UK Consumer Electronics Ltd, Consumer Electronics Insurance Co. Ltd, Direct Vision Rentals Ltd, 
Homecare Insurance Ltd, Pinnacle Insurance plc vs. Commissioners of Customs & Excise (verhoogd 
tarief op bepaalde verzekeringsovereenkomsten – Staatssteun), Jur. 2004, blz. I-4777. 

1836. Zie ook: P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat e.a., Het recht van de Europese Unie en van de 
Europese Gemeenschappen, Deventer 2003, blz. 721-723. 
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steeds in verfijning groeiende rechtspraak van het HvJ EG. Het vereiste dat er verschil-
len bestaan tussen wetgevingen van lidstaten, maakt het mogelijk de werkingssfeer 
van het distorsieregime af meteen te bakenen tegenover de talrijke discriminatiever-
boden in het EG-verdrag1837. Bij discriminatie is immers sprake van een ongelijke be-
handeling door één lidstaat van in gelijke omstandigheden verkerende subjecten of 
objecten of van gelijke behandeling van in ongelijke omstandigheden verkerende 
subjecten of objecten. Essentieel is, dat de ongelijke behandeling van binnen de ge-
meenschappelijke markt opererende subjecten de uitkomst is van ongelijkheid tussen 
de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van twee of meer lidstaten.  

Uit de formuleringen van de bepalingen van het staatssteunregime en het distorsie-
regime blijkt dat specifieke verstoringen op de gemeenschappelijke markt niet be-
paald ontoelaatbaar zijn. Het distorsieregime voorziet in een beoordelingsruimte voor 
de EC bij haar beslissing om al dan niet op te treden tegen een specifieke verstoring, 
welke moet worden opgeheven. Het staatssteunregime voorziet in een reeks verplich-
te, respectievelijk discretionaire uitzonderingen op de algemene verbodsnorm van dat 
regime1838. Het verschil in rechtsgevolgen die in het EG-verdrag aan uit specifieke 
distorsies enerzijds en uit staatssteunmaatregelen anderzijds voortvloeiende versto-
ringen worden verbonden, noopt tot een nauwkeurige afbakening tussen deze beide 
typen overheidsinterventies1839. 

4.10.4 Vereisten kwalificatie staatssteun 

Het begrip staatssteun bevat verschillende elementen. Naar vaste rechtspraak van het 
HvJ EG vereist de kwalificatie staatssteun, dat cumulatief aan alle (vier) voorwaar-
den1840 is voldaan1841. Zoals het HvJ EG in zijn ALTMARK-arrest (2003) uiteenzet, zijn 
deze vier voorwaarden: dat (1) het gaat om een financiële maatregel van de staat of 
met staatsmiddelen bekostigd, (2) de maatregel het vrije goederenverkeer ongunstig 
kan beïnvloeden, (3) de maatregel verschaft de begunstigde een voordeel, en dat (4) de 
maatregel specifiek of selectief is, dat wil zeggen dat zij de mededinging door begun-
stiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalst of dreigt te ver-
valsen. Het vaststellen van de verenigbaarheid van steunmaatregelen met de ge-
meenschappelijke markt behoort tot de uitsluitende competentie van de EC, maar 

 
1837.  Artikel 96 EG. 
1838.  Artikel 87 lid 2 en lid 3 respectievelijk lid 1 EG. 
1839.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatsse-

cretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 24. Conclusie A-G Geelhoed van 4 maart 2004 voor HvJ EG 
13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatssecretaris, 
Jur. 2005, blz. I-87, en voor HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van LNV, Ju. 
2005, blz. I-127, r.o. 28-29. 

1840.  Als bedoeld in artikel 87 lid 1 EG. 
1841. HvJ EG 21 maart 1990, nr. C-142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 25. HvJ EG 

14 september 1994, nr. C-278/92, 279/92 en C-280/92, Spanje vs. EC, Jur. 1994, blz. I-4103, r.o. 20 
HvJ EG 16 mei 2002, nr. C-482/99, Frankrijk vs. EC, Jur. 2002, blz. I-4397, r.o. 68. 
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wordt desgevraagd getoetst door de gemeenschapsrechter1842. Het gemeenschapsrecht 
verzet zich niet tegen de toepassing van nationaalrechtelijke bepalingen die de terug-
gaaf van een verplichte bijdrage afhankelijk stellen van te leveren bewijs (1) dat het 
voordeel dat vermeende begunstigdenden behalen omdat zij niet aan die bijdrage zijn 
onderworpen, groter is dan de extra kosten die zij dragen om te voldoen aan andere 
publieke verplichtingen die hen bij die nationale bepalingen zijn opgelegd, en (2) – in 
het bijzonder – dat ten minste één van de ALTMARK-voorwaarden niet is vervuld1843. 

4.10.5 Met staatsmiddelen bekostigd 

De eerste ALTMARK-voorwaarde is, dat een steunmaatregel direct of indirect met 
staatsmiddelen wordt gefinancierd, doordat de overheid de maatregel uit eigen ont-
vangsten bekostigt of van bepaalde ontvangsten afziet. Een gedraging waarvan alleen 
maar geconstateerd kan worden dat die aan een lidstaat is toe te rekenen is onvol-
doende voor de kwalificatie staatssteun. De term productiesteun geeft het karakter van 
het genoten voordeel nog wat scherper aan dan het begrip staatssteun. Meer concreet 
omvat productiesteun vermindering van investerings-, productie- of afzetlasten. Niet 
alleen min of meer zichtbare geldstromen, maar met name ook begunstigende belas-
tingmaatregelen zoals belastingvrijstelling, belastingaftrek, verlaagde tarieven, belas-
tingverminderingen, teruggaafregelingen, tegemoetkomingen en andere belasting-
uitgaven vallen onder het steunregime. Ingeval van een belastingvrijstelling worden 
weliswaar geen staatsmiddelen overgedragen, maar wordt door de overheid afgezien 
van middelen waarop zij naar algemene regels recht heeft, en de belastingdruk voor 
de begunstigden voor rekening van derden verminderd. Wordt een belastingvrijstel-
ling aan bepaalde ondernemingen verleend waardoor de financiële positie van de 
begunstigden is verbeterd ten opzichte van andere belastingplichtigen die van de 
vrijstelling niet genieten, is sprake van een steunmaatregel1844. 

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG zijn slechts de voordelen die rechtstreeks of 
zijdelings met staatsmiddelen zijn bekostigd, in deze zin als steunmaatregelen te be-
schouwen1845. Het onderscheid tussen enerzijds steunmaatregelen ‘van de staten’ en 
anderzijds steunmaatregelen ‘in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd’ bete-
kent niet, dat alle door de staat verleende voordelen steunmaatregelen zijn, ongeacht 
of zij al dan niet met staatsmiddelen worden gefinancierd. Dit onderscheid wil alleen 

 
1842.  HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg vs. 

Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim Bun-
desverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 75. HvJ EG 3 maart 2005, nr. C-172/03, Wolfgang 
Heiser vs. Finanzamt Innsbruck (herziening voorbelasting), Jur. 2005, blz. I-1627, r.o. 27. 

1843.  HvJ EG 7 september 2006, nr. C-526/04, Laboratoires Boiron SA vs. Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Lyon, die in de rechten en ver-
plichtingen is getreden van de Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) (hef-
fing verschuldigd door farmaceutische laboratoria en niet door groothandelaars-distributeurs), 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 56. 

1844. HvJ EG 15 maart 1994, nr. C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, thans Banco Exterior de 
España SA vs. Ayuntamiento de Valencia, Jur. 1994, blz. I-00877, r.o. 14. 

1845.  Artikel 87 lid 1 EG. 
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maar zeggen, dat het begrip steunmaatregel zowel de voordelen betreft die recht-
streeks door de staat worden toegekend, als die welke worden toegekend door een 
van overheidswege ingesteld of aangewezen publiek- of privaatrechtelijk lichaam, ook 
al oefent een dergelijk orgaan autonome taken uit1846. Steunmaatregelen van de staten 
omvatten normale uit publieke middelen bekostigde en rechtstreeks door de staat 
toegekende steun. Ook wanneer een derving van inkomsten wegens besteding aan een 
steunmaatregel door middelen uit andere verplichte bijdragen wordt gecompenseerd 
blijft sprake van staatsmiddelen. Steun met staatsmiddelen bekostigd omvat ook 
steun die niet rechtstreeks door de staat, maar door lagere overheden of publiek- of 
privaatrechtelijke lichamen, al dan niet los van de overheid, wordt toegekend die door 
de staat zijn aangewezen of ingesteld1847. De ratio hiervan is duidelijk: de gemeen-
schapswetgever wenst ontwijking van de regels inzake staatssteun door lagere over-
heden of geprivatiseerde toekenning van steun te voorkomen.  

Het vereiste ‘met staatsmiddelen bekostigd‘1848 betekent, dat de belasting-
differentiatie de staat noodzakelijkerwijze geld en niet slechts een wetgevingsinspan-
ning moet kosten. Indien een lidstaat ten gunste van bepaalde bedrijven of bepaalde 
producten afziet van belastingontvangsten waarop die overheid op grond van de ge-
kozen fiscale systematiek en belastingtarief recht heeft, kent die overheid die onder-
nemingen en producenten om niet een geldelijk voordeel toe ten laste van de algeme-
ne middelen1849. Maatregelen die bepaalde groepen ondernemers of verbruikers van 
goederen financiële voordelen opleveren, welke de overheid direct noch indirect geld 
kosten (met staatsmiddelen worden bekostigd), zijn geen steunmaatregelen1850. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer (1) zoals in het arrest-VAN TIGGELE (1978), minimum-
detailhandelsprijzen worden vastgesteld ten einde de verkopers van een product, 

 
1846. HvJ EG 22 maart 1977, nr. 78/76, Firma Steinike und Winlig vs. Duitsland, Jur. 1977, blz. 595, 

r.o. 21. HvJ EG 24 januari 1978, nr. 82/77, Openbaar Ministerie Nederland vs. Jacobus Philippus 
van Tiggele, Jur. 1978, blz. 25, r.o. 24 en 25. HvJ EG 7 juni 1988, nr. 57/86, Griekenland vs. EC, Jur. 
1988, blz. 2855, r.o. 12. HvJ EG 30 januari 1985, nr. 290/83, EC vs. Frankrijk, Jur. 1985, blz. 439, 
r.o. 14. HvJ EG 17 maart 1993, nrs. C-72/91 en C-73/91, Sloman Neptun Schifffahrts AG vs. Bodo 
Ziesemer, Seebetriebsrat in Sloman Neptun Schifffahrts AG, Jur. 1993, blz. I-887, r.o. 19. HvJ EG 
30 november 1993, nr. 189/91, Petra Kirsammer-Hack vs. Nurhan Sidal, Jur. 1993, blz. I-6185, 
r.o. 16. HvJ EG 7 mei 1998, nrs. C-52/97, C-53/97 en C-54/97, Epifanio Viscido (C-52/97), Mauro 
Scandella e.a. (C-53/97) en Massimiliano Terragnolo e.a. (C-54/97) vs. Ente Poste Italiane, 
Jur. 1998, blz. I-2629, r.o. 13. HvJ EG 1 december 1998, nr. C-200/97, Ecotrade Srl vs. Altiforni e 
Ferriere di Servola SpA (AFS), Jur. 1998, blz. I-7907, r.o. 35. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-295/97, In-
dustrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA vs. International Factors Italia SpA (Ifita-
lia), Dornier Luftfahrt GmbH en Ministero della Difesa, Jur. 1999, blz. I-3735, r.o. 35. HvJ EG 
13 maart 2001, nr. C-379/98, PreußenElektra AG vs. Schhleswag AG, Jur. 2001, blz. I-02099, r.o. 58. 

1847. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 16. HvJ EG 22 maart 1977, nr. 
78/76, Firma Steinike und Winlig vs. Duitsland, Jur. 1977, blz. 595, r.o. 21. HvJ EG 24 februari 1987, 
nr. 310/85, Deufil GmbH und Co. KG vs. EC, Jur. 1987, blz. 901, r.o. 8. 

1848.  Artikel 87 lid 1 EG. 
1849. HvJ EG 13 juli 1988, nr. 102/87, Frankrijk vs. EC, Jur. 1988, blz. 4067. 
1850.  Dit volgt rechtstreeks uit de bewoordingen van artikel 87 lid 1 EG. HvJ EG 24 januari 1978, nr. 

82/77, Openbaar Ministerie Nederland vs. Jacobus Philippus van Tiggele (minimumprijzen jene-
ver), Jur. 1978, blz. 25, r.o. 24 en 25. 
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uitsluitend ten laste van de verbruikers van die producten, te bevoordelen1851, wanneer 
(2) zoals in het TRAWAKO-arrest (1982), nationale tariefcontingenten voor de invoer 
van bevroren rund- en kalfsvlees uit derde landen onder nationale handelaren worden 
verdeeld1852, wanneer (3) zoals in het arrest-PETRA KIRSAMMER (1993), kleine onderne-
mers worden uitgezonderd van de generieke ontslagbeschermingswetgeving om te 
voorkomen dat hun financiële lasten worden opgelegd die hun ontwikkeling kunnen 
belemmeren1853, of wanneer (4) zoals in het arrest-PREUßENELEKTRA (2001), particuliere 
elektriciteitsbedrijven bij wettelijke regeling van een lidstaat worden verplicht om in 
hun distributiegebied uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit af 
te nemen tegen minimumprijzen die hoger zijn dan de werkelijke economische waar-
de van dit soort elektriciteit, en waarbij de uit deze verplichting voortvloeiende finan-
ciële last wordt verdeeld tussen deze elektriciteitsbedrijven en de toeleverende par-
ticuliere netexploitanten. In dergelijke gevallen is een rechtstreekse of zijdelingse 
overdracht van staatsmiddelen niet aan de orde. Bijgevolg kan de verdeling van de 
voor de particuliere elektriciteitsbedrijven uit de afnameverplichting voortvloeiende 
financiële last tussen deze bedrijven en andere particuliere ondernemingen, evenmin 
een rechtstreekse of zijdelingse overdracht van staatsmiddelen vormen. In deze om-
standigheden is het feit dat de afnameverplichting bij wet is opgelegd en aan bepaalde 
ondernemingen een onbetwistbaar voordeel verleent, geen grond om die verplichting 
te kwalificeren als een steunmaatregel. Aan deze conclusie doet niet af, dat de financi-
ele last die uit de wettelijke afnameverplichting tegen minimumprijzen voortvloeit, 
negatieve gevolgen kan hebben voor het resultaat van de aan die verplichting onder-
worpen ondernemingen, en bijgevolg tot een daling van de belastingontvangsten van 
de staat kan leiden. Een dergelijk gevolg is immers inherent aan dergelijke wettelijke 
regelingen en kan niet worden beschouwd als een (staats)middel om de producenten 
van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen een bepaald voordeel ten laste van 
de staat te verlenen1854. Voordelen die met andere dan staatsmiddelen bekostigd zijn of 

 
1851. HvJ EG 24 januari 1978, nr. 82/77, Openbaar Ministerie Nederland vs. Jacobus Philippus van 

Tiggele (minimumprijzen jenever), Jur. 1978, blz. 25, r.o. 24 en 25. 
1852. HvJ EG 13 oktober 1982, nrs. 213/81, 214/81 en 215/81, Kommanditgesellschaft Norddeutsches 

Vieh- und Fleischkontor Herbert Will Trawako Transit-Warenhandels-Kontor GmbH & Co. Gedelfi 
Grosseinkauf GmbH & Co. vs. Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Jur. 1982, 
blz. 3583, r.o. 22. 

1853. HvJ EG 30 november 1993, nr. 189/91, Petra Kirsammer-Hack vs. Nurhan Sidal, Jur. 1993, 
blz. I-6185, dictum. De conclusie van de A-G is nagenoeg gelijkluidend: ‘Artikel 92, lid 1, 
EEG-verdrag [artikel 87 EG] is niet van toepassing op een wettelijke regeling van een Lid-Staat 
waarin bedrijven met vijf of minder werknemers worden uitgesloten van de wettelijke bescher-
ming tegen onrechtmatig ontslag’. HvJ EG 17 maart 1993, nrs. C-72/91 en C-73/91, Sloman Neptun 
Schifffahrts AG vs. Bodo Ziesemer, Seebetriebsrat in Sloman Neptun Schifffahrts AG, Jur. 1993, 
blz. I-887. 

1854. HvJ EG 13 maart 2001, nr. C-379/98, PreußenElektra AG vs. Schhleswag AG, Jur. 2001, blz. I-02099, 
r.o. 59-62 en 66. HvJ EG 17 maart 1993, nrs. C-72/91 en C-73/91, Sloman Neptun Schifffahrts AG 
vs. Bodo Ziesemer, Seebetriebsrat in Sloman Neptun Schifffahrts AG, Jur. 1993, blz. I-887, r.o. 21. 
HvJ EG 1 december 1998, nr. C-200/97, Ecotrade Srl vs. Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), 
Jur. 1998, blz. I-07907, r.o. 36. 
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worden, vallen niet onder het specifieke staatssteunregime, maar onder het generieke 
distorsieregime.  

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG vormt een eventueel verlies van belasting-
ontvangsten dat voor de staat uit de toepassing van een regeling voortvloeit, op zich-
zelf geen grond om die regeling als steunmaatregel te duiden. In het geval van de 
wettelijke afnameverplichting tegen minimumprijzen komen de door de afnemers te 
betalen bedragen nooit ter beschikking van de staat. Geen enkel overheidsorgaan kan 
op enig ogenblik enig recht op deze bedragen uitoefenen. Zij verlaten in feite nooit de 
particuliere sector. Indien een onderneming weigert haar afnameverplichtingen na te 
komen, moet de belanghebbende deze onderneming in rechte aanspreken.  

De strekking van het staatssteunverbod is dus, dat uitsluitend de voordelen die 
rechtstreeks of zijdelings met staatsmiddelen zijn bekostigd, te beschouwen zijn als 
steunmaatregelen. Het criterium is of een onderneming of bepaalde ondernemingen 
een voordeel verkrijgen als gevolg van een regeling van de staat, uit staatsmiddelen 
bekostigd. Staatsmiddelen behoeven niet noodzakelijkerwijs toe te behoren aan over-
heidsinstellingen, maar kunnen in feite steeds in handen van de steunontvangende 
ondernemingen zijn gebleven. Dat is de normale situatie wanneer de staat steun 
verleent door af te zien van belastingontvangsten. In geval van belastingen heeft de 
staat zeggenschap over de staatsmiddelen in kwestie. De middelen gaan over in het 
vermogen van de staat voordat ze via de begroting verdeeld worden onder de 
gesteunde ondernemingen. In het geval van een afstand van inkomen ziet de staat af 
van bedragen waarop hij in beginsel aanspraak heeft. Staatsmiddelen in de zin van het 
staatssteunregime zijn daarom alleen middelen die de nationale autoriteiten ter 
beschikking staan. Financiering uit publieke middelen is een bestanddeel van de 
definitie van staatssteun. Middelen die afkomstig zijn uit krachtens de wetgeving van 
de staat verplichte bijdragen en worden beheerd en verdeeld overeenkomstig deze 
wetgeving, zijn te beschouwen als staatsmiddelen, zelfs als zij worden beheerd door 
instellingen die los staan van de overheid1855. Middelen die niet in het vermogen van 
de staat vloeien of waarop de staat geen aanspraak heeft en er daarom geen afstand 
van kan doen, zijn geen staatsmiddelen. 

4.10.6 Handelsverkeer ongunstig beïnvloeden 

De tweede ALTMARK-voorwaarde is, dat de steunmaatregel het handelsverkeer tussen 
de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden. Dit hangt niet af van een drempel of percen-
tage waaronder het handelsverkeer kan worden geacht niet ongunstig te worden 
beïnvloed, noch van de plaatselijke of regionale aard van geleverde goederen en dien-
sten of van de omvang van een ondernemer of markt waarop deze opereert1856. Voor 
de kwalificatie steunmaatregel moet niet worden vastgesteld dat de toegekende steun 

 
1855. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 16. 
1856. HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg 

vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 81-82. HvJ EG 21 maart 1990, nr. C-142/87, 
België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 43. 
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de handel tussen lidstaten werkelijk beïnvloedt en de mededinging daadwerkelijk 
vervalst, maar behoeft alleen te worden onderzocht of de belastingdifferentiatie dit 
handelsverkeer ongunstig kan beïnvloeden en de mededinging kan vervalsen1857. Met 
name wanneer steun de positie van een onderneming ten opzichte van concurrerende 
ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterkt, moet dit han-
delsverkeer worden geacht door de steun te worden beïnvloed. Daarvoor is niet ver-
eist dat de begunstigde onderneming zelf aan dit handelsverkeer deelneemt1858. De 
omstandigheid dat een steunbedrag betrekkelijk gering is of de begunstigde onder-
neming klein, sluit op voorhand de mogelijkheid niet uit dat het handelsverkeer tus-
sen lidstaten ongunstig wordt beïnvloed1859. De EC behoeft slechts de kenmerken van 
de betrokken belastingregeling te onderzoeken om te kunnen beoordelen of deze de 
begunstigden een merkbaar voordeel verschaft ten opzichte van hun concurrenten en 
naar haar aard voornamelijk ten goede komt aan bepaalde ondernemingen die deel-
nemen aan het handelsverkeer tussen lidstaten1860. Een vrijstelling van een gemeente-
lijke of provinciale belasting op drijfkracht die alleen wordt verleend voor motoren die 
worden gebruikt in aardgasstations, met uitsluiting van motoren die worden gebruikt 
voor andere industriegassen, kan volgens het HvJ EG in het arrest-AIR LIQUIDE 

INDUSTRIES (2006) als staatssteun worden aangemerkt. Het is aan de nationale rechter 
te beoordelen of de voorwaarden voor het bestaan van staatssteun zijn vervuld1861. 

Steunmaatregelen die dienen ‘om de ontwikkeling van bepaalde vormen van eco-
nomische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken’ 
kunnen ‘als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt’ worden beschouwd, ‘mits 
de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt, daardoor niet zodanig 
worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad’1862. Steunmaat-
regelen ‘om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk 
Europees belang te bevorderen’ zijn in ieder geval verdragsconform1863. De voorwaar-

 
1857.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-397/97, Italië vs. EC, Jur. 2004, blz. I-3679, r.o. 44. HvJ EG 15 december 

2005, nr. C-66/02, Italië vs. EC, Jur. 2005, blz. I-10901, r.o. 111. HvJ EG 15 december 2005, nr. 
C-148/04, Unicredito Italiano SpA vs. Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1 (belastingvoordelen 
voor banken), Jur. 2005, blz. I-11137, r.o. 54. 

1858.  HvJ EG 15 december 2005, nr. C-66/02, Italië vs. EC, Jur. 2005, blz. I-10901, r.o. 115-117. HvJ EG 
15 december 2005, nr. C-148/04, Unicredito Italiano SpA vs. Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 
1 (belastingvoordelen voor banken), Jur. 2005, blz. I-11137, r.o. 56 en 58, en aldaar aangehaalde 
rechtspraak. 

1859. HvJ EG 14 september 1994, nr. C-278/92-C-280/92, Spanje vs. EC, Jur. 1994, blz. I-4103, r.o. 42. 
HvJ EG 21 maart 1990, nr. C-142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 43. HvJ EG 
24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg 
vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 81. 

1860. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 48. HvJ EG 
7 maart 2002, nr. C-310/99, Italië vs. EC, Jur. 2002, blz. I-02289, r.o. 89. 

1861.  HvJ EG 15 juni 2006, nrs. C-393/04 en C-41/05, Air Liquide Industries Belgium SA vs. Ville de 
Seraing (C-393/04) en Province de Liège (C-41/05) (vrijstelling van gemeentelijke en provinciale 
heffingen), Jur. 2006, blz. I-5293, r.o. 37-38. 

1862. Artikel 87 lid 3 onderdeel c EG. 
1863. Artikel 87 lid 3 onderdeel b EG. 
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den waaronder een project of een programma zich als zodanig kwalificeert zijn dat het 
deel uitmaakt van een bovennationaal Europees programma, dat door de regeringen 
van verschillende lidstaten gezamenlijk wordt gesteund, of dat het een onderdeel 
vormt van een actie waartoe verschillende lidstaten in onderling overleg hebben be-
sloten het hoofd te bieden aan een gemeenschappelijke dreiging, zoals bijvoorbeeld de 
milieuverontreiniging1864. Ter beoordeling of een maatregel ‘het handelsverkeer tussen 
de lidstaten ongunstig beïnvloedt’, ‘de mededinging van bepaalde ondernemingen of 
bepaalde producties vervalst of dreigt te vervalsen’ en ‘de voorwaarden waaronder het 
handelsverkeer plaatsvindt’, ‘zodanig’ doet wijzigen ‘dat het gemeenschappelijk be-
lang wordt geschaad’1865, moeten alle daarmede gepaard gaande omstandigheden van 
feitelijke en juridische aard in aanmerking worden genomen. Met name moet worden 
nagegaan of er geen wanverhouding bestaat tussen de lastenverdeling over de betrok-
ken bedrijven of goederen enerzijds en eventuele voordelen voortvloeiend uit belas-
tingregelingen anderzijds1866. Proportionaliteit mag ook hier niet uit het oog worden 
verloren.  

Steunmaatregelen moeten, ongeacht de aard ervan, naar hun gevolgen worden be-
oordeeld, óók als de potentiële concurrentieverstoringen niet beoogd zijn en óók als 
de gevolgen in het handelsverkeer niet waarneembaar zijn1867. Het steunregime maakt 
geen onderscheid op grond van de redenen of doeleinden van maatregelen van de 
lidstaten1868. Alles draait per saldo om de verlichting van de totale bedrijfslasten. Het 
gaat niet om bepaalde kostensoorten (zoals fiscale of sociale lasten). Het beslissende 
element is de lastenverlichting zelf en niet de categorie kosten waarop zij betrekking 
heeft. Daarom heeft het geen zin de verhoudingen van een bepaalde kostencategorie 
ten opzichte van de totale productiekosten te vergelijken1869. Voor steun die in bepaal-
de sectoren van de economie, zoals landbouw, visserij en transport, wordt verleend, 
worden andere benaderingen gevolgd, namelijk die van de bepalingen van de markt-
ordeningsregimes voor de landbouw en de transportsector, zulks vanwege de voor-
rang die het dwingende karakter aan die bepalingen toekent boven de algemene ver-
dragsbepalingen betreffende de instelling van de gemeenschappelijke markt1870. 

 
1864. HvJ EG 8 maart 1988, nrs. 62/87 en 72/87, Exécutif Régional Wallon en S.A. Glaverbel vs. EC, Jur. 

1988, blz. 1573, r.o. 22. 
1865. Artikel 87 EG.  
1866. Vgl. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsec-

tor), blz. 487, r.o. 7. 
1867. Onder meer: HvJ EG 24 februari 1987, nr. 310/85, Deufil GmbH und Co. KG vs. EC, Jur. 1987, 

blz. 901, r.o. 9-14. 
1868.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-150/01, Koninkrijk der Nederlanden vs. EC, www.curia.europa.eu/ju-

risp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 51. 
1869. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 17. 
1870.  Artikelen 32-38 EG en artikelen 73-80 EG. HvJ EG 26 juni 1979, nr. 177/78, Pigs and Bacon Com-

mission vs. Mc Carren and Company Limited, Jur. 1979, blz. 02161, r.o. 9. HvJ EG 16 januari 2003, 
nr. C-462/01, Strafzaak tegen Ulf Hammarsten, Jur. 2003, blz. I-00871, r.o. 24. 
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4.10.7 Begunstigde voordeel verschaffen 

De derde ALTMARK-voorwaarde is, dat de maatregel de begunstigde een voordeel moet 
verschaffen. Als steun worden beschouwd de maatregelen die, in welke vorm ook, 
ondernemingen rechtstreeks of indirect kunnen bevoordelen1871 of die naar hun effect 
zijn te beschouwen als een economisch voordeel dat de begunstigde onderneming 
onder normale marktvoorwaarden niet zou hebben verkregen1872. De levering van 
energie tegen preferentiële voorwaarden aan ondernemingen die stoffelijke goederen 
produceren kan een steunmaatregel vormen1873. Een vergoeding voor een bedongen 
tegenprestatie, vormt geen steunmaatregel, maar is een prijs voor die tegenprestatie, 
waardoor geen voordeel in de zin van het staatssteunverbod wordt genoten en de 
regeling dus niet tot gevolg heeft dat bepaalde ondernemingen vergeleken met onder-
nemingen die met hen concurreren in een gunstiger mededingingspositie worden 
geplaatst en niet binnen de werkingssfeer van het staatssteunverbod valt1874. 

In geval van een openbaredienstverplichting moet de begunstigde onderneming 
daadwerkelijk belast zijn met de uitvoering van een dergelijke verplichting en moet 
die verplichting duidelijk omschreven zijn. De vergoeding moet op een transparante 
wijze zijn vastgesteld om te voorkomen, dat deze toch een economisch voordeel bevat 
waardoor de begunstigde onderneming ten opzichte van concurrerende ondernemin-
gen kan worden bevoordeeld. Zo vormt de vergoeding door een lidstaat van door een 
onderneming geleden verliezen zonder die transparantie, toch staatssteun, als achter-
af blijkt dat de verrichtingen niet economisch levensvatbaar waren. De vergoeding 
mag niet hoger zijn dan nodig is om de kosten van de uitvoering van de openbare-
dienstverplichtingen, rekening houdend met de opbrengsten alsmede met een redelij-
ke winst uit de uitvoering van die verplichtingen, geheel of gedeeltelijk te dekken. 
Deze voorwaarde waarborgt dat de begunstigde onderneming geen voordeel wordt 

 
1871. HvJ EG 15 juni 1964, nr. 6/64, Flaminio Costa vs. Enel, Jur. 1964, blz. 1141, 1161. 
1872.  HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg 

vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 84. vJ EG 27 november 2003, nrs. C-34/01 
t/m C-38/01, Enirisorce SpA vs. Ministero delle Finanze (Italiaanse havengelden), Jur. 2003, 
blz. I-14243, r.o. 30. 

1873. HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a. vs. La Poste 
e.a., Jur. 1996, blz. I-3547, r.o. 60. HvJ EG 29 april 1999, nr. C-342/96, Spanje vs. EC, Jur. 1999, 
blz. I-2459, r.o. 41 en 59. HvJ EG 8 november 2001, nr. C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH, Wie-
tersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH vs. Finanzlandesdirektion für Kärnten (Restitutie 
energieheffingen I), Jur. 2001, blz. I-08365, r.o. 40. 

1874. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Procureur de la République vs. Association de Défense des 
Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU), Jur. 1985, blz. 531, r.o. 3, laatste volzin, en 18. HvJ EG 
22 november 2001, nr. C-53/00, Ferring SA vs. Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS), Jur. 2001, blz. I-9067, r.o. 27. HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en 
Regierungspräsidium Magdeburg vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordig-
heid van Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 87. 
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toegekend die de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen doordat de mededin-
gingspositie van die onderneming wordt versterkt1875. 

4.10.8 Begunstiging bepaalde ondernemingen of producten 

De vierde ALTMARK-voorwaarde is, dat alle maatregelen van de lidstaten of maatrege-
len met staatsmiddelen bekostigd waardoor bepaalde ondernemingen, een bepaalde 
bedrijfstak dan wel bepaalde goederen worden begunstigd ten gevolge waarvan mede-
dingingsverhoudingen kunnen worden verstoord, verboden staatssteun zijn. Dit vierde 
element is objectief van aard. De vraag of sprake is van specifieke of selectieve steun 
zal telkens aan de hand van de feitelijke omstandigheden moeten worden beoordeeld.  

Het specifieke of selectieve karakter van een maatregel is een van de kenmerken 
van het steunbegrip1876. De omvang van het aantal begunstigde ondernemingen noch 
de verscheidenheid en het belang van de sectoren waartoe deze ondernemingen beho-
ren, kunnen grond zijn om een overheidsinitiatief als algemene maatregel van econo-
mische politiek te beschouwen1877, maar een regeling die gerechtvaardigd wordt door 
de aard of de algemene opzet van het stelsel waarvan deze deel uitmaakt, voldoet niet 
aan het criterium van selectiviteit, zelfs niet indien de begunstigden erdoor worden 
bevoordeeld1878. Rechtvaardiging op basis van de aard of de opzet van het be-
lastingstelsel verwijst naar de samenhang van een belastingmaatregel met de interne 
logica van het belastingstelsel in het algemeen1879. Dat belastingregelingen aan objec-
tieve criteria en voorwaarden voldoen, brengt nog niet mee, dat beperking van de 
kring van begunstigden van het betrokken belastingvoordeel, dus de selectiviteit, 
gerechtvaardigd zou zijn door de interne logica van een belastingstelsel1880. 

 
1875. HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg 

vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 88-95. 

1876. HvJ EG 1 december 1998, nr. C-200/97, Ecotrade Srl vs. Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), 
Jur. 1998, blz. I-7907, r.o. 40. GvEA EG 23 oktober 2002, nrs. T-346/99, T-347/99 en T-348/99, Ter-
ritorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputa-
ción Foral de Guipúzcoa en Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya vs. EC, 
Jur. 2002, blz. II-04259, r.o. 144. GvEA EG 29 september 2000, nr. T-55/99, Confederación Española 
de Transporte de Mercancías (CETM) vs. EC, Jur. 2000, blz. II-3207, r.o. 39.  

1877.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 32. 
1878. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 33. HvJ EG 

8 november 2001, nr. C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH en Wietersdorfer & Peggauer Ze-
mentwerke GmbH vs. Finanzlandesdirektion für Kärnten (Restitutie energieheffingen I), Jur. 2001, 
blz. I-8365, r.o. 42. 

1879. GvEA EG 6 maart 2002, nrs. T-127/99, T-129/99 en T-148/99, Territorio Histórico de Álava – Dipu-
tación Foral de Álava (T-127/99), Comunidad Autónoma del País Vasco en Gasteizko Industria Lur-
ra, SA (T-129/99) en Daewoo Electronics Manufacturing España, SA (T-148/99) vs. EC, Jur. 2002, 
blz. II-01275, r.o. 164. 

1880. HvJ EG 8 november 2001, nr. C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH en Wietersdorfer & Peggauer 
Zementwerke GmbH vs. Finanzlandesdirektion für Kärnten (Restitutie energieheffingen I), 
Jur. 2001, blz. I-8365, r.o. 53. 
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Relevant zijn specifieke belastingdifferentiaties die bedrijven, een bedrijfstak of be-
paalde bedrijfstakken selectief bevoordelen door middel van productiesteun1881, meer 
concreet: vermindering van investerings-, productie- en afzetlasten. Niet van belang is 
of de situatie van de veronderstelde begunstigde van de belastingdifferentiatie verge-
leken met de voordien bestaande situatie beter of slechter is geworden of juist in de 
loop van de tijd niet is gewijzigd1882. Er behoeft alleen te worden vastgesteld of een 
overheidsmaatregel binnen het kader van een bepaalde rechtsregeling bepaalde on-
dernemingen of bepaalde producties kan begunstigen ten opzichte van andere onder-
nemingen die zich in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevinden, gelet op 
de doelstelling van de betrokken maatregel1883. Wanneer dat het geval is, voldoet de 
betrokken maatregel aan de voorwaarde van selectiviteit die bepalend is voor het 
begrip staatssteun in deze bepaling1884. Een belastingdifferentiatie voldoet niet aan 
deze selectiviteitsvoorwaarde indien deze, hoewel de begunstigde erdoor wordt be-
voordeeld, gerechtvaardigd is door de aard of de opzet van het stelsel waarvan hij deel 
uitmaakt1885. 

Steun aan bepaalde bedrijven of (de productie van) bepaalde goederen houdt in dat 
de ondernemingslasten van die bedrijven worden verlicht. Selectieve steun, over-
heidshulp of subsidies zijn prestaties in geld of in natura ter ondersteuning van een 
bepaalde onderneming of ondernemingen in aanvulling op de prijs die de afnemers 
van de door die onderneming of ondernemingen voortgebrachte goederen of diensten 
verschuldigd zijn. De ondersteuning wordt dan kennelijk verleend voor een bepaald 
doel, dat in het algemeen zonder assistentie van buitenaf niet zou kunnen worden 
gerealiseerd. Omdat deze maatregelen niet van toepassing zijn op alle marktdeelne-
mers, kunnen zij niet worden aangemerkt als algemene maatregelen van fiscaal of 
economisch beleid1886. Wanneer financiële steun van een lidstaat de positie van een 
onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het intracom-
munautaire handelsverkeer versterkt, moet dit handelsverkeer worden geacht door de 
steun te worden beïnvloed1887. Een maatregel waarbij een overheid aan bepaalde on-
dernemingen een belastingvrijstelling verleent die, hoewel in dat kader geen staats-
middelen worden overgedragen, de financiële situatie van de begunstigde onderne-

 
1881. HvJ EG 1 december 1998, nr. C-200/97, Ecotrade Srl vs. Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS), 

Jur. 1998, blz. I-07907, r.o. 34. HvJ EG 26 september 1996, nr. C-241/94, Frankrijk vs. EC, Jur. 1996, 
blz. I-4551, r.o. 23 en 24. 

1882.  HvJ EG 7 juni 1988, nr. 57/86, Griekenland vs. EC, Jur. 1988, blz. 2855, r.o. 10. 
1883.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 28-31. 
1884.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-308/01, Gil Insurance Ltd, UK Consumer Electronics Ltd, Consumer 

Electronics Insurance Co. Ltd, Direct Vision Rentals Ltd, Homecare Insurance Ltd, Pinnacle Insuran-
ce plc vs. Commissioners of Customs & Excise (verhoogd tarief op bepaalde verzekeringsovereen-
komsten – Staatssteun), Jur. 2004, blz. I-4777, r.o. 68. 

1885.  HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 33. HvJ EG 17 juni 1999, nr. 
C-75/97, België vs EC (Maribel), Jur. 1999, blz. I-3671, r.o. 33. 

1886.  HvJ EG 15 december 2005, nr. C-66/02, Italië vs. EC, Jur. 2005, blz. I-10901, r.o. 99. HvJ EG 
15 december 2005, nr. C-148/04, Unicredito Italiano SpA vs. Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 
1 (belastingvoordelen voor banken), Jur. 2005, blz. I-11137, r.o. 49. 

1887. HvJ EG 17 september 1980, nr. 730/79, Philip Morris Holland BV vs. EC, Jur. 1979, blz. 2671, r.o. 11. 
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mingen verbetert ten opzichte van de andere belastingplichtigen, is bijgevolg als een 
steunmaatregel van de staat aan te merken1888. Om uit te maken, of financiële bijdra-
gen van een lidstaat aan een onderneming het karakter van staatssteun hebben, is 
toepassing de mogelijkheid voor de betrokken onderneming om de betrokken bedra-
gen op de kapitaalmarkt te verkrijgen ook ter zake dienend1889. 

Het steunregime omvat met name maatregelen die, in verschillende, dus ook in fis-
cale varianten voorkomend, verlichting brengen in de bedrijfslasten die normaliter op 
het budget van een onderneming drukken en daardoor van gelijke aard zijn en tot 
dezelfde gevolgen leiden. Steun die is bedoeld om een onderneming te bevrijden van 
de kosten die zij normaliter in het kader van haar lopend beheer of van haar normale 
activiteiten moet dragen, kan de mededingingsverhoudingen vervalsen1890. Aangezien 
dergelijke selectieve begunstigingen kunnen leiden tot verstoringen van bestaande 
concurrentieverhoudingen, vindt toetsing aan het staatssteunverbod plaats, immers 
wanneer een lidstaat steun toekent aan een onderneming, kan de binnenlandse pro-
ductie in stand blijven of stijgen, met als gevolg dat de kansen van in andere lidstaten 
gevestigde ondernemingen om hun producten op de markt van die lidstaat te verhan-
delen, afnemen. Een dergelijke steunmaatregel kan bijgevolg het handelsverkeer tus-
sen de lidstaten ongunstig beïnvloeden en de mededinging vervalsen1891. In het HEISER-
arrest (2005) heeft het HvJ EG beslist, dat een regeling die voor artsen de lasten weg-
neemt van de herziening van BTW wegens de overgang van het verrichten van belaste 
prestaties naar vrijgestelde prestaties met betrekking tot in de artsenpraktijk blijvend 
in gebruik zijnde goederen, moet worden aangemerkt als staatssteun1892. 

De omstandigheid dat een lidstaat via autonome maatregelen de mededingings-
voorwaarden van een bepaalde bedrijfstak sector tracht aan te passen aan die welke in 
andere lidstaten heersen, ontneemt aan die maatregelen niet het steunkarakter1893. 
Dergelijke maatregelen moeten aanleiding zijn te onderzoeken of deze negatieve 
gevolgen hebben voor de in andere lidstaten gevestigde concurrenten van de begun-
stigden die voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden werken1894. 

Indien de EC na onderzoek tot de slotsom komt, dat een maatregel niet strijdig is 
met het staatssteunverbod, kan die maatregel overigens nog wel in strijd blijken met 

 
1888.  HvJ EG 15 maart 1994, nr. C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA, thans Banco Exterior de 

España SA vs. Ayuntamiento de Valencia, Jur. 1994, blz. I-877, r.o. 14. HvJ EG 10 januari 2006, 
nr. C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze vs. Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fon-
dazione Cassa di Risparmio di San Miniato, en Cassa di Risparmio di San Miniato SpA (staatssteun 
– vermindering van directe belasting over door bancaire stichtingen ontvangen dividenden), Jur. 
2006, blz. I-289, r.o. 132. 

1889. HvJ EG 21 maart 1990, nr. C-142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 26. 
1890.  HvJ EG 19 september 2000, nr. C-156/98, Duitsland vs. EC, Jur. 2000, blz. I-6857, r.o. 30. 
1891. HvJ EG 13 juli 1988, nr. 102/87, Frankrijk vs. EC, Jur. 1988, blz. 4067, r.o. 19. 
1892.  HvJ EG 3 maart 2005, nr. C-172/03, Wolfgang Heiser vs. Finanzamt Innsbruck (herziening van de 

BTW-aftrek), Jur. 2005, blz. I-1627, r.o. 59. 
1893. HvJ EG 10 december 1969, nrs. 6/69 en 11/69, EC vs. Frankrijk (Export credits rediscount rate), 

Jur. 1969, blz. 523, r.o. 21. 
1894. HvJ EG 19 mei 1999, nr. C-6/97, Italië vs. EC, Jur. 1999, blz. I-02981, r.o. 21. 
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het fiscaal discriminatieverbod. In dat geval mag de betrokken regeling niet gehand-
haafd worden, ook al heeft de EC met de (steun)maatregel ingestemd1895. 

Oostenrijk heft accijnzen van aardgas en elektriciteit. De belasting wordt geheven 
ter zake van de levering van aardgas en elektriciteit, behalve aan elektriciteitsbedrij-
ven, het verbruik van aardgas en elektriciteit door elektriciteitsbedrijven en het ver-
bruik van aardgas en elektriciteit die door de verbruiker zelf is opgewekt of in het 
geografische toepassingsgebied van de heffing is ingevoerd. De accijnzen worden 
afgewenteld op de uiteindelijke afnemer. In 1996 werden deze accijnzen op verzoek 
deels gerestitueerd voor zover zij tezamen 0,35% van de nettoproductiewaarde van de 
energieverbruiker overschrijden. Voor deze restitutie kwamen alleen in aanmerking 
ondernemingen die goederen produceren. Restitutieverzoeken van ondernemingen 
die diensten verrichten, zijn afgewezen. Dit was het geval bij ADRIA-WIEN PIPELINE 

GMBH, die zich met name bezighoudt met de bouw en exploitatie van oliepijpleidin-
gen. In het arrest-RESTITUTIE ENERGIEHEFFINGEN I (2001) heeft het HvJ EG in deze kwestie 
beslist, dat sprake is van een ongeoorloofde steunmaatregel. Ook ondernemingen die 
diensten leveren kunnen grote energieverbruikers zijn die meer dan 0,35% van de 
nettoproductiewaarde aan energieaccijnzen moeten voldoen. Overwegingen van mili-
eubescherming die aan de Oostenrijkse belastingregeling ten grondslag liggen, recht-
vaardigen niet dat het verbruik van aardgas of elektriciteit door ondernemingen uit de 
dienstensector anders wordt behandeld dan het gebruik ervan door ondernemingen 
die stoffelijke goederen produceren. Dit onderscheid is, hoewel objectief, noch door de 
aard, noch door de opzet van de regeling, gerechtvaardigd, zodat het aan de betwiste 
maatregel niet het karakter van staatssteun kan ontnemen. Daarnaast is bovendien 
nog gebleken, dat de restitutie was bedoeld om het concurrentievermogen van de 
begunstigden binnen de Gemeenschap te waarborgen1896. 

Italië heft sedert 1967 een accijns van het laden en lossen van goederen, over zee of 
door de lucht binnengevoerd in Italiaanse havens. Tweederde van de accijnsopbrengst 
wordt toebedeeld aan het havenbedrijf AZIENDE

1897 ten behoeve van diens dienstverle-
ning aan scheepvaartmaatschappijen in de havens, en éénderde aan de algemene 
middelen van de Italiaanse overheid. De havendienstenaccijns wordt niet verminderd 
wanneer een scheepvaartmaatschappij geen gebruik maakt van havendiensten. De 
toedeling van het tweederde deel aan de AZIENDE, dat bovenop de door de AZIENDE 
toegepaste tarieven komt, is nodig om deze tarieven op een voor de marktdeelnemers 

 
1895. HvJ EG 21 mei 1980, nr. 73/79, EC vs. Italië (surcharge on sugar Sovraprezzo), Jur. 1980, blz. 1533, 

r.o. 11. 
1896.  HvJ EG 8 november 2001, nr. C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH, Wietersdorfer & Peggauer 

Zementwerke GmbH vs. Finanzlandesdirektion für Kärnten (Restitutie energieheffingen I), Jur. 
2001, blz. I-08365, r.o. 50-54. 

1897.  De Aziende (enkelvoud: Azienda) zijn openbare economische instellingen, die onder toezicht van 
het Ministero della marina mercantile (ministerie van Koopvaardij) staan. Zij zijn belast met het 
beheer van de mechanische voorzieningen voor laden en lossen, de opslagruimtes alsmede de an-
dere roerende en onroerende goederen van de Staat die bestemd zijn voor de goederenhandel. 
Ook zijn zij belast met de aankoop, het onderhoud, het transformeren en de verbetering van de 
goederen die zij beheren alsmede met de uitoefening van iedere andere activiteit in verband met 
de voorgaande activiteiten. 
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aanvaardbaar niveau te houden. Bovendien maakt een dergelijke toedeling het moge-
lijk dat de betrokken havens in werking kunnen worden gehouden. Volgens het 
HvJ EG in het ENIRISORCE-arrest (2003) geeft het bedrag van de afdracht aan de AZIENDE 
niet de kosten weer die de AZIENDE daadwerkelijk hebben gemaakt voor het verlenen 
van laad- en losdiensten, maar wel dat dit bedrag is gerelateerd aan de omvang van de 
goederen die alle gebruikers in de betrokken havens hebben vervoerd en begeleid. 
Omdat het betaalde bedrag aldus afhangt van de mate van bedrijvigheid in de betrok-
ken haven of havens, beantwoordt dit financieringssysteem niet aan het vereiste dat 
de afdracht niet hoger mag zijn dan nodig is om de kosten van de verlening van de 
openbare diensten door de AZIENDE, rekening houdend met de opbrengsten alsmede 
met een redelijke winst uit de uitvoering van die verplichtingen, geheel of gedeeltelijk 
te dekken1898. Het HvJ EG besliste dat wanneer een maatregel waarbij een lidstaat een 
aanzienlijk deel van een belasting, zoals de Italiaanse havendienstenaccijns, toebe-
deelt aan een openbare onderneming, niet is gerelateerd aan een duidelijk omschreven 
taak van openbaredienstverlening of de vier hierboven behandelde toepassingsvoor-
waarden ter zake van staatssteun niet in acht worden genomen, een dergelijke maat-
regel als staatssteun moet worden beschouwd, voor zover hij het handelsverkeer 
tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. Wanneer dergelijke steun niet is aangemeld, 
is het aan de nationale rechter om overeenkomstig het nationale recht alle noodzake-
lijke maatregelen te nemen om zowel de afdracht van de belastingopbrengst aan de 
begunstigde ondernemingen als de heffing te beëindigen. De eventuele onrechtmatig-
heid van de heffing en van de toedeling van een deel van de belasting, betreft enkel 
het deel van de opbrengst van de belasting dat aan de betrokken openbare onderne-
ming wordt betaald en strekt zich niet tot het volle bedrag van de belastingregeling1899. 

4.10.9 Steun de minimis 

Bij de toetsing aan het staatssteunverbod geldt in beginsel geen merkbaarheidscrite-
rium, het criterium de minimis1900, een minimumregel die aan de steunmaatregel een 
kwantitatieve limiet stelt doordat de steun merkbaar zou moeten zijn1901. Het criteri-
um de minimis houdt in, dat (1) de begunstigde ondernemingen een merkbaar voor-
deel wordt verschaft ten opzichte van hun concurrenten, hetwelk (2) naar zijn aard 
voornamelijk ten goede komt aan ondernemingen die deelnemen aan het intracom-

 
1898.  HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg vs. 

Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim Bun-
desverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 92. 

1899.  HvJ EG 27 november 2003, nrs. C-34/01 t/m C-38/01, Enirisorce SpA vs. Ministero delle Finanze 
(Italiaanse havengelden), Jur. 2003, blz. I-14243, r.o. 36-40. 

1900. De minimis non curat praetor = de praetor houdt zich niet met kleine zaken bezig. 
1901. Onder meer: HvJ EG 17 september 1980, nr. 730/79, Philip Morris Holland BV vs. EC, Jur. 1979, 

blz. 2671. HvJ EG 11 november 1987, nr. 259/85, Frankrijk vs. EC, Jur. 1987, blz. 4393. HvJ EG 
24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg vs. Nahver-
kehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim Bundesver-
waltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 80-81. 
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munautaire handelsverkeer. Het merkbaarheidscriterium wortelt in het verbod voor 
ondernemingen hun onderlinge mededingingsverhoudingen te reguleren1902.  

De betrekkelijk geringe omvang van een steunmaatregel of de betrekkelijk geringe 
omvang van de betrokken onderneming sluit niet a priori de mogelijkheid uit dat het 
handelsverkeer tussen lidstaten ongunstig wordt beïnvloed1903. Er bestaat geen limiet 
of percentage waaronder het handelsverkeer tussen lidstaten nog kan worden geacht 
niet ongunstig te worden beïnvloed1904. De omstandigheid dat een steunbedrag be-
trekkelijk gering is of de begunstigde onderneming vrij klein, sluit niet op voorhand de 
mogelijkheid uit dat het handelsverkeer op de interne markt ongunstig wordt beïn-
vloed1905. Toegepast op het staatssteunverbod zou een belastingdifferentiatie met 
geringe, niet-merkbare gevolgen dan geen steun in de zin van het staatssteunverbod 
meer zijn. 

Het merkbaarheidscriterium wordt soms toch gehanteerd in gevallen van steun-
programma’s. Volgens het HvJ EG behoeft de EC slechts de kenmerken van zo’n pro-
gramma te onderzoeken om te kunnen beoordelen of dat programma ‘de begunstig-
den een merkbaar voordeel verschaft ten opzichte van hun concurrenten en naar zijn 
aard voornamelijk ten goede komt aan ondernemingen die deelnemen aan het han-
delsverkeer tussen lid staten’1906. 

Uitgangspunt is, dat ook geringe steunmaatregelen de werking van de in het EG-
verdrag verankerde vijf vrijheden kunnen verstoren of ongunstig beïnvloeden. De 
lidstaten zijn op grond van het samenwerkingsbeginsel verplicht de vervulling van de 
taak van de Gemeenschap te vergemakkelijken1907. Gedragingen van de lidstaten zelf 
ten aanzien van ondernemingen zijn aan veel strengere normen gebonden dan die van 
ondernemingen onderling. Daarnaast bevat het staatssteunverbod meer en meer ver-
schillende uitzonderingen1908 dan het mededingingsverstoringsverbod voor onderne-
mingen1909. Het verbod op mededingingsverstorende gedragingen van ondernemingen 

 
1902. Artikelen 81-82 EG. HvJ EG 5 april 1984, nrs. 177/82 en 178/82, Strafzaken tegen Jan van de Haar 

en Kaveka De Meern BV (niet-inachtneming van de banderolprijzen van tabaksfabrikaten – be-
lemmering van de intracommunautaire handel), Jur. 1984, 1797, r.o. 11. 

1903. HvJ EG 21 maart 1990, nr. C-142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 43. 
1904.  HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg vs. 

Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim Bun-
desverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 81. HvJ EG 3 maart 2005, nr. C-172/03, Wolfgang 
Heiser vs. Finanzamt Innsbruck (herziening voorbelasting), Jur. 2005, blz. I-1627, r.o. 32. 

1905.  HvJ EG 24 juli 2003, nr. C-280/00, Altmark Trans GmbH en Regierungspräsidium Magdeburg 
vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in tegenwoordigheid van Oberbundesanwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht, Jur. 2003, blz. I-7747, r.o. 81. 

1906. HvJ EG 14 oktober 1987, nr. 248/84, Duitsland vs. EC, Jur. 1987, blz. 4013, r.o. 18. 
1907. Ofwel de gemeenschapstrouwbepaling: artikel 10 EG. Zie in dit verband bijvoorbeeld: HvJ EG 

2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 7, de 'gedachte van samenwerking' ligt 
primair aan artikel 10 EG ten grondslag. 

1908. Artikel 87 lid 2 en lid 3 EG. 
1909. Artikelen 81-82 EG. 
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heeft overigens niet tot doel mogelijke verschillen tussen fiscale regelingen van de 
verschillende lidstaten weg te werken1910. 

In de roemruchte TUINDERSAARDGAS-arresten (1988) stelt het HvJ EG vast, dat de la-
gere gasprijs waarop naar het oordeel van de EC en het HvJ EG de Nederlandse over-
heid invloed had, merkbaar van invloed was op de bedrijfslasten en dat daarom sprake 
was van een kunstmatige ingreep, en dus van een steunmaatregel1911. Deze verstoring 
werd geacht door te werken in het intracommunautaire handelsverkeer, gezien de 
grote marktaandelen die de Nederlandse glastuinbouw in de productie en het intra-
communautaire handelsverkeer van tomaten, komkommers en augurken bezit1912. De 
norm geldt natuurlijk niet alleen voor tomaten, komkommers en augurken, maar ook 
voor andere kostenposten, zoals sociale lasten die deel uitmaken van de arbeids-
kosten1913. 

Op praktische gronden echter zal de EC ‘in principe geen bezwaar maken tegen 
steunmaatregelen van geringe betekenis’1914, neergelegd in twee steunverordeningen 
de minimis1915. Hoewel iedere vorm van steun die aan een onderneming wordt ver-
leend, de concurrentie tussen deze onderneming en haar concurrenten waaraan der-
gelijke steun niet wordt verleend in meer of mindere mate verstoort of dreigt te ver-
storen, heeft niet alle steun een merkbare invloed op het handelsverkeer en de con-
currentie tussen de lidstaten. Dit geldt met name voor zeer geringe steunbedragen. 
Volgens deze regel heeft steun van geringe omvang geen invloed op het handelsver-
keer tussen de lidstaten. Om deze reden is het staatssteunverbod niet toepasselijk op 
steun tot een maximum van € 200.000 per onderneming welke is verschaft gedurende 
een periode van drie jaar vanaf het moment dat de eerste steun de minimis is ver-
leend. Dit bedrag geldt voor alle categorieën steun, in welke vorm en met welk doel 
dan ook verleend, met uitzondering van uitvoersteun1916. Voor ondernemingen in de 
agrarische sector geldt € 3.000 per onderneming per drie jaar, terwijl daarnaast het 

 
1910. HvJ EG 11 september 2003, nr. C-207/01, Altair Chimica SpA vs. ENEL Distribuzione SpA, Jur. 2003, 

blz. I-8875, r.o. 36. 
1911. HvJ EG 2 februari 1988, nrs. 67/85, 68/85 en 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV, Johan-

nes Wilhelmus van Vliet, Landbouwschap en Koninkrijk der Nederlanden vs. EC (tuindersaard-
gasarresten), r.o. 58 (cursief auteur). 

1912. HvJ EG 2 februari 1988, nrs. 67/85, 68/85 en 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV, Johan-
nes Wilhelmus van Vliet, Landbouwschap en Koninkrijk der Nederlanden vs. EC (tuindersaard-
gasarresten), r.o. 59 en 60. 

1913. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC, Jur. 1974, blz. 709, r.o. 18-19. 
1914. Aanmelding van steunmaatregelen van geringe betekenis, PB 1990 nr. C 40/2. Mededeling van de 

EC – Communautaire kaderregeling inzake overheidssteun voor het midden- en kleinbedrijf, PB 
nr. C 213 van 19 augustus 1992, blz. 2-8. Mededeling van de EC inzake de versnelde goedkeurings-
procedure voor steunmaatregelen ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf en voor wijzigin-
gen van bestaande steunregelingen, PB C 213 van 19 augustus 1992, blz. 10. 

1915.  Steunverordening de minimis en steunverordening de minimis landbouw en visserij. 
1916.  Onder uitvoersteun wordt verstaan iedere steun die rechtstreeks verband houdt met uitgevoerde 

hoeveelheden goederen, de opzet en het functioneren van een distributienet of met de lopende 
uitgaven in verband met een exportactiviteit. Kosten in verband met de deelneming aan beurzen, 
studies en adviezen voor de introductie van een nieuw goed of een bestaand goed op een nieuwe 
markt worden daartegen niet als zodanig beschouwd. 
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totale steunbedrag aan alle ondernemingen in de agrarische sector over drie jaar per 
lidstaat is gemaximeerd1917. 

Met de formulering in principe heeft de EC haar discretionaire bevoegdheid niet 
prijsgegeven. Bij het HvJ EG kan er niet zonder meer een beroep op worden gedaan1918. 
Ook een betrekkelijk geringe omvang van steun of de betrekkelijk geringe omvang van 
de betrokken onderneming sluit ‘niet a priori de mogelijkheid uit dat het handelsver-
keer tussen Lid-Staten ongunstig wordt beïnvloed’1919. De intentie van de EC met dit 
beleid is de nodige soepelheid te betrachten jegens het MKB, ook in gemeenschaps-
verband de ‘banenmotor van de economie’. Maar van automatische goedkeuring kan 
geen sprake zijn1920. 

De overheidssteun die in aanmerking moet worden genomen met het oog op de na-
leving van het plafond van € 200.000 is de steun die wordt verleend door de nationale, 
regionale of lokale autoriteiten, ongeacht of de middelen volledig van de lidstaten 
afkomstig zijn of dat de maatregelen gedeeltelijk door de Gemeenschap worden gefi-
nancierd via de structuurfondsen. Hoewel deze regeling in de eerste plaats voor het 
MKB bedoeld is, is zij van toepassing op elke begunstigde onderneming, ongeacht de 
omvang ervan.  

De werking en de betekenis van de steun de minimis is vooral tot uiting gekomen 
in de kwestie van de overheidstegemoetkoming aan de 633 Nederlandse tankstations 
aan de Duitse grens wegens het aanzienlijke verschil tussen de Nederlandse en de 
Duitse benzineaccijns in de periode 1 juli 1997 tot 1 juli 2000. Per 1 juli 1997 zijn in 
Nederland de accijnzen voor benzine, diesel en LPG verhoogd met respectievelijk 
ƒ 0,11, ƒ 0,05 en ƒ 0,08 per liter. De EC vreesde cumulatie van steun doordat een eige-
naar meerdere tankstations kan bezitten en de oliemaatschappij, door middel van een 
exclusieveafnameovereenkomst, feitelijk zeggenschap over de pomphouder heeft1921. 
Dergelijke situaties zijn onverenigbaar met de steunverordening de minimis. De EC 
heeft een onderzoek ingeleid, waarbij de exploitanten van de 633 tankstations zijn 
onderscheiden in zes categorieën1922. De EC heeft op 20 juli 1999 een beschikking afge-

 
1917.  Artikel 3 en bijlage I Steunverordening de minimis landbouw en visserij. 
1918. HvJ EG 21 maart 1990, nr. 142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959, r.o. 42-43. 
1919. HvJ EG 17 september 1980, nr. 730/79, Philip Morris Holland BV vs. EC, Jur. 1979, blz. 2671. HvJ EG 

11 november 1987, nr. 259/85, Frankrijk vs. EC, Jur. 1987, blz. 4393. HvJ EG 21 maart 1990, nr. 
142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1987, blz. I-959, r.o. 43. 

1920. HvJ EG 28 april 1993, nr. C-364/90, EC vs. Italië, Jur. 1993, blz. I-2097, r.o. 24. 
1921. Punt 69 Beschikking 1999/705/EG van de EC van 20 juli 1999 inzake staatssteun van Nederland 

ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met Duitsland, PB L 280, blz. 87. 
1922.  PB 1998, C 307, blz. 10. De zes categorieën: (1) wederverkopers/eigenaars, waarbij de wederver-

koper eigenaar is van het tankstation dat hij voor eigen risico exploiteert, en aan de oliemaat-
schappij is gebonden door een exclusieve-afnameovereenkomst zonder beschermingsclausule te-
gen concurrerende verkoop in de directe nabijheid van zijn tankstation (dealer-owned/dealer-
operated (Do/Do)), (2) wederverkopers/huurders, waarbij de wederverkoper huurder is van het 
tankstation, dat hij voor eigen risico exploiteert, en als huurder aan de oliemaatschappij is gebon-
den door een exclusieve-afnameovereenkomst zonder beschermingsclausule tegen concurrerende 
verkoop in de directe nabijheid van zijn tankstation (company-owned/dealer-operated (Co/Do)), 
(3) tankstations waarover de Nederlandse autoriteiten geen of slechts gedeeltelijke informatie 
hebben verstrekt; (4) wederverkopers in loondienst, waarbij het tankstation wordt geëxploiteerd 
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geven, waarbij de omstreden tegemoetkoming deels onverenigbaar wordt geacht met 
de gemeenschappelijke markt en met de werking van de EER-overeenkomst, en deels 
in overeenstemming is met de voorwaarden van de steunverordening de minimis1923. 
Met betrekking tot tankstations waarover de Nederlandse autoriteiten geen of slechts 
gedeeltelijke informatie hebben verstrekt en met betrekking tot wederverkopers in 
loondienst, waarbij het tankstation wordt geëxploiteerd door werknemers of dochter-
ondernemingen van de oliemaatschappij die niet voor eigen risico werken en geen 
vrije keuze hebben wat hun leverancier betreft kan een verboden cumulatie van steun 
niet worden uitgesloten, en is de aan de betrokken tankstations verleende steun vol-
gens de EC onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en met de werking van 
de EER-overeenkomst voor zover de steun meer kan bedragen dan € 100.000 per be-
gunstigde over een periode van drie jaar1924. Met betrekking tot wederverkopers/eige-
naars die door een systeem van prijsbeheer zijn gebonden, waarbij de oliemaatschap-
pij in voorkomend geval een deel van de door de pomphouder doorgevoerde prijsver-
lagingen aan de pomp voor haar rekening neemt, en met betrekking tot wederverko-
pers dan wel huurders met in de overeenkomst met de oliemaatschappij een bescher-
mingsclausule tegen concurrerende verkoop in de directe nabijheid van hun tanksta-
tions bestaat eveneens een risico van cumulatie van steun ten gunste van de betrok-
ken oliemaatschappijen (SPB-clausule). De SPB-clausule wordt immers toegepast bij 
verlies van marktaandelen, in het bijzonder als gevolg van accijnsverhogingen. Vol-
gens de EC en het HvJ EG zijn deze risicocategorieën niet verenigbaar met de steun-
verordening de minimis. De tegemoetkoming vormt steun in de zin van het staats-
steunverbod1925 die niet gerechtvaardigd wordt door een rechtvaardigingsgrond1926, 

 
door werknemers of dochterondernemingen van de oliemaatschappij die niet voor eigen risico 
werken en geen vrije keuze hebben wat hun leverancier betreft (company-owned/company-
operated (Co/Co)), (5) wederverkopers/eigenaars die door een systeem van prijsbeheer zijn ge-
bonden, waarbij de oliemaatschappij in voorkomend geval een deel van de door de pomphouder 
doorgevoerde prijsverlagingen aan de pomp voor haar rekening neemt (Do/Do-tankstations die 
door een SPB-clausule zijn gebonden), en (6) wederverkopers/huurders met in de overeenkomst 
met de oliemaatschappij een beschermingsclausule tegen concurrerende verkoop in de directe 
nabijheid van hun tankstations (Co/Do-tankstations die door een SPB-clausule zijn gebonden). Vgl. 
GvEA EG 20 september 2005, nr. T-258/99, Makro Cash & Carry Nederland BV, voorheen Makro 
Zelfbedieningsgroothandel CV vs. EC, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 8. 

1923. Beschikking 1999/705/EG van de EC van 20 juli 1999 betreffende staatssteun van Nederland ten 
behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met Duitsland, PB L 280, blz. 87. Ka-
merstukken II 1997-1998, 26 025, nr. 23, blz. 17. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 IXB, nr. 2, 
blz. 76. 

1924. Artikel 2 eerste alinea sub a en b Beschikking 1999/705/EG van de EC van 20 juli 1999 betreffende 
staatssteun van Nederland ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met 
Duitsland, PB L 280, blz. 87. 

1925. Punten 88 t/m 93 Beschikking 1999/705/EG van de EC van 20 juli 1999 betreffende staatssteun 
van Nederland ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met Duitsland, PB 
L 280, blz. 87. 

1926. Punten 94 t/m 112 Beschikking 1999/705/EG van de EC van 20 juli 1999 betreffende staatssteun 
van Nederland ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met Duitsland, 
PB L 280, blz. 87. 
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omdat de Nederlandse regering van de milieuratio van de accijnsverhoging per 1 juli 
1997 gedurende de administratieve fase geen melding heeft gemaakt. De steun vormt 
indirecte steun ten gunste van oliemaatschappijen. De SPB-beschermingsclausules zijn 
immers van toepassing in dezelfde omstandigheden als waarin ook de overheidstege-
moetkoming van toepassing is1927. De oliemaatschappijen hebben daarvan indirect 
profijt, doordat zij de pomphouders aldus minder of helemaal geen bijstand op basis 
van de beschermingsclausule tegen concurrerende verkoop in de directe nabijheid van 
hun tankstations of dit slechts in mindere mate konden doen behoeven te geven om-
dat de overheidstegemoetkoming aan de pomphouders daarin al voorziet. Bijgevolg 
hebben de EC en het HvJ EG de steun met de gemeenschappelijke markt en de EER-
overeenkomst onverenigbaar verklaard1928. 

De EC lijkt haar beleid met betrekking tot steunmaatregelen van geringe betekenis 
eerder opzij te zetten naarmate meer andere lidstaten of andere belanghebbenden 
over de verleende steun komen klagen1929. Belanghebbenden bij een steunmaatregel 
zijn niet alleen de door die steunmaatregel begunstigde onderneming of ondernemin-
gen, maar evenzeer de personen, ondernemingen of verenigingen die eventueel door 
de verlening van de steun in hun belangen worden geraakt, met name concurrerende 
ondernemingen en beroepsverenigingen1930. 

Aan het vorenstaande mag de conclusie worden verbonden, dat een belastingregeling 
met volksgezondheids-, veiligheids-, duurzaamheids- of consumentenbeschermingscri-
teria en zonodig flankerende neutraliserende compensatiemaatregelen, al dan niet met 
een of meer belastingdifferentiaties, door de EC steeds op steunelementen aan het 
staatssteunverbod wordt getoetst. De EC moet in haar weging van een maatregel reke-
ning houden met alle voor de maatregel kenmerkende, al dan niet rechtstreeks werken-
de factoren1931. Een pakket maatregelen bestaande uit een belastingregeling met volks-
gezondheids-, veiligheids-, duurzaamheids- of consumentenbeschermingscriteria en 
zonodig neutraliserende flankerende lastenverlichtingsmaatregelen en be-
lastingdifferentiaties moet bij de EC worden aangemeld. Aanmelding als steunmaatregel 
zou afbreuk doen aan het werkelijke karakter van zo’n pakket maatregelen en de aan-
dacht vestigen op een steunoogmerk, dat ontbreekt. Doel is immers niet het verschaffen 
van steun aan bepaalde ondernemingen, maar het met per saldo neutrale heffings- en 
herverdelingsmiddelen realiseren van een maatschappelijk doel. Aanmelding behoort 

 
1927. HvJ EG 13 juni 2002, nr. C-382/99, Nederland vs. EC, Jur. 2002, blz. I-05163, r.o. 65 en 84-85. 
1928. Artikel 3 Beschikking 1999/705/EG van de EC van 20 juli 1999 betreffende staatssteun van Neder-

land ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met Duitsland, PB L 280, 
blz. 87. HvJ EG 13 juni 2002, nr. C-382/99, Nederland vs. EC, Jur. 2002, blz. I-05163, r.o. 55-69. 
GvEA EG 31 mei 2006, nr. T-354/99, Kuwait Petroleum BV te Rotterdam, ondersteund door Neder-
land, vs. EC, r.o. 62. 

1929. HvJ EG 2 februari 1988, nrs. 67/85, 68/85 en 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV e.a., 
Landbouwschap en Koninkrijk der Nederlanden vs. EC (tuindersaardgasarresten). HvJ EG 21 maart 
1990, nr. C-142/87, België vs. EC (Tubemeuse), Jur. 1990, blz. I-959. 

1930.  HvJ EG 14 november 1984, nr. 323/82, Intermills SA vs. EC, Jur. 1984, blz. 3809, r.o. 16. HvJ EG 
3 mei 2001, nr. C-204/97, Portugal vs. EC, Jur. 2001, blz. I-03175, r.o. 31. 

1931. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 
blz. 487, r.o. 17. 
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plaats te vinden op basis van de gemeenschapstrouw1932 en de primaire eigen invulling 
van beleid van een lidstaat. De EC zal het pakket dan als geheel beoordelen op verenig-
baarheid met het EG-verdrag. Een onderzoek naar eventuele steunelementen en hun 
gevolgen maakt daar deel van uit. 

4.10.10 Belastingen en steunmaatregelen 

De relatie tussen belastingen en steunmaatregelen is inzichtelijk wanneer op voor-
hand de navolgende drie categorieën belastingregelingen worden onderscheiden (1) 
de bestemmingsbelasting of bijdrageregeling waarvan de opbrengst rechtstreeks en 
geheel bestemd is voor de financiering van een steunmaatregel, naar vaste recht-
spraak van het HvJ EG aangeduid als parafiscale heffing, (2), de bestemmingsbelasting 
of bijdrageregeling waarvan de opbrengst bestemd is voor meerdere specifieke doelen 
waartoe een of meerdere steunmaatregelen kunnen behoren, waarvoor naast de be-
stemmingsbelasting of bijdrageregeling ook nog andere financieringsbronnen kunnen 
bestaan, en (3) de algemene belasting, waarvan de opbrengst naar de algemene mid-
delen vloeit ten behoeve van de staatsbegroting, en in de structuur waarvan vrijstel-
lingen, verminderingen of andere tegemoetkomingen zijn vervat die steunmaatrege-
len kunnen vormen. 

Bestemmingsbelastingen zijn naar hun aard specifiek of selectief, omdat haar op-
brengsten doorgaans worden aangewend voor een of meer specifieke of selectieve 
doelen. Zij kunnen zich vanwege hun specifieke of selectieve karakter verheugen in 
bovengemiddelde aandacht van de EC, die tegen onverenigbare steunmaatregelen en 
hun financieringswijzen waakt1933. 

4.10.11 Financiering steunregeling met belastingregeling 

Vele malen heeft het HvJ EG beslist over de verenigbaarheid met het gemeenschaps-
recht van nationale bestemmingsbelastingen en bijdrageregelingen (hierna: bestem-
mingsbelastingen) met de intussen herkenbare discriminatoire kenmerken: 
(1) belastingen die zowel over binnenlandse als over uit andere lidstaten afkomstige 
goederen worden geheven en die, althans formeel, niet discriminerend zijn omdat zij 
tegen hetzelfde tarief, op dezelfde grondslag en op dezelfde wijze worden geheven, en 
(2) de opbrengsten van die belastingen welke bestemd zijn voor de financiering van 
activiteiten (al dan niet via daartoe aangewezen organisaties) die de kostprijs van de 
belaste binnenlands geproduceerde goederen doen afnemen. Het regime waaraan 
bestemmingsbelastingen met deze kenmerken aan het gemeenschapsrecht onder-
worpen zijn, is door de Europese rechtspraak en de bestuurlijke praktijk geleidelijk 
aan afgebakend. 

 
1932. Artikel 10 EG. 
1933. Zie voor steunverlening en directe belastingen: K.J. Visser, Fiscale maatregelen en communautaire 

steunmaatregelen: formele procedures en terugvordering, WFR 2000/863. 
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4.10.12 Dwingend bestemmingsverband 

Belastingregelingen vallen niet onder het staatssteunregime, tenzij zij de wijze van 
financiering van een steunmaatregel vormen en integraal deel uitmaken van zo’n 
maatregel1934. Dit is het geval wanneer de belastingregeling een dwingend bestem-
mingsverband legt tussen de belasting en de steun, in die zin dat de opbrengst van de 
belasting integraal voor de financiering van de steun is bestemd1935. Er bestaat geen 
dwingend verband tussen een belasting en de vrijstelling van die belasting, omdat de 
toepassing van een belastingvrijstelling en de omvang ervan niet afhankelijk zijn van 
de belastingopbrengst1936. Tezamen kunnen een belastingregeling en een steunmaatre-
gel een met de gemeenschappelijke markt onverenigbare steunmaatregel opleveren, 
als niet voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden van het steunregime1937. Deze 
beoordeling komt exclusief toe aan de EC, onder toezicht van het HvJ EG1938. Uit de 
algemene structuur van het EG-verdrag blijkt, dat de beslissing van de EC nooit strijdig 
mag zijn met specifieke verdragsbepalingen inzake binnenlandse belastingen1939. 

 
1934.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatsse-

cretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 25. HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van 
LNV, Jur. 2005, blz. I-127, r.o. 14. HvJ EG 27 oktober 2005, nrs. C-266/04 tot en met C-270/04, C-
276/04 en C-321/04 tot en met C-325/04, Distribution Casino France SAS, c.s. vs. Caisse nationale 
de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions in-
dustrielles et commerciales (Organic) (heffing gebaseerd op verkoopoppervlakte – dwingend be-
stemmingsverband), Jur. 2005, blz. I-9481, r.o. 40. HvJ EG 15 juni 2006, nrs. C-393/04 en C-41/05, 
Air Liquide Industries Belgium SA vs. Ville de Seraing (C-393/04) en Province de Liège (C-41/05) 
(vrijstelling van gemeentelijke en provinciale heffingen), Jur. 2006, blz. I-5293, r.o. 46. 

1935.  HvJ EG 7 september 2006, nr. C-526/04, Laboratoires Boiron SA vs. Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Lyon, die in de rechten en ver-
plichtingen is getreden van de Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) (hef-
fing verschuldigd door farmaceutische laboratoria en niet door groothandelaars-distributeurs), 
www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 44. 

1936.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staats-
secretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 28. HvJ EG 27 oktober 2005, nrs. C-266/04 tot en met C-270/04, 
C-276/04 en C-321/04 tot en met C-325/04, Distribution Casino France SAS, c.s. vs. Caisse nationa-
le de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions 
industrielles et commerciales (Organic) (heffing gebaseerd op verkoopoppervlakte – dwingend 
bestemmingsverband), Jur. 2005, blz. I-9481, r.o. 41. 

1937. HvJ EG 11 juni 1992, nrs. C-149/91 en C-150/91, Société Sanders Adour SNC Société Guyomarc'h 
Orthez Nutrition Animale SA vs. Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, 
Jur. 1992, blz. I-3899, r.o. 24. 

1938. HvJ EG 27 oktober 1993, nr. C-72/92, Herbert Scharbatke vs. Bundesamt für Ernährung und Forst-
wirtschaft, Jur. 1993, blz. I-5509, r.o. 18 en 20. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård 
vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
(nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 53. 

1939. HvJ EG 21 mei 1980, nr. 73/79, EC vs. Italië (surcharge on sugar Sovraprezzo), Jur. 1980, blz. 1533, 
r.o. 11. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordig-
heid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 
blz. I-3657, r.o. 54. 
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De financieringswijze van een steunmaatregel kan gevolgen hebben voor de mede-
dinging op de gemeenschappelijke markt en het intracommunautaire handelsverkeer. 
Daarom moet worden onderzocht of, en zo ja in welke mate, ook de financieringswijze 
verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt in de zin van het steunregime. Dat 
moet gebeuren tezamen met de steunmaatregel zelf ‘het onderzoek naar een steun-
maatregel (...) niet mag worden losgemaakt van het onderzoek naar de gevolgen aan 
de wijze van financiering verbonden’, aldus het HvJ EG1940. 

Het EG-verdrag staat niet toe de steunmaatregel in de eigenlijke zin des woords en 
de wijze van financiering afzonderlijk te bezien en deze laatste buiten beschouwing te 
laten wanneer zij, tezamen met de eigenlijke steunmaatregel, de regeling als geheel 
met de gemeenschappelijke markt onverenigbaar kan maken1941, zoals is gebeurd in de 
FRANSE TEXTIEL-zaak (1970). De Franse regering steunt de Franse textielindustrie met 
een regeling ter bevordering van het onderzoek en van de vernieuwing van de indu-
striële en commerciële structuren in de textielsector die stricto sensu verenigbaar met 
de gemeenschappelijke markt is. De textielregeling wordt gefinancierd met een be-
stemmingsbelasting die wordt geheven over zowel binnenlandse als buitenlandse 
textielgoederen. De belastingontvangsten worden geheel besteed aan de steunrege-
ling, maar daarbij neemt de omvang van de steun automatisch toe met de stijging van 
de belastingopbrengst. Volgens het HvJ EG komt dit neer op duurzame steun tot een 
zodanig onvoorzienbaar en moeilijk te controleren bedrag, ‘dat de litigieuze wijze van 
financiering, waarbij de omvang van de nationale steun automatisch toeneemt met de 
stijging van de belastingopbrengst, met name ook met die op ingevoerde concurre-
rende produkten, een beschermende werking heeft welke verder gaat dan de steun-
verlening stricto sensu’1942. 

Naarmate ondernemers uit andere lidstaten zich inspanningen hebben getroost om 
door verbetering van afzetmethoden en door kostenbeheersing hun verkopen te doen 
toenemen, worden zij door deze bestemmingsbelasting gedwongen in meerdere mate 
bij te dragen aan de afzet van hun eigen concurrenten die zich bedoelde inspanningen 
niet in dezelfde mate hebben getroost.  

De EC wil de Franse steunregeling als zodanig wel goedkeuren en ook de eraan ge-
koppelde bestemmingsbelasting blijkt als zodanig niet discriminerend, omdat zij 
tegen hetzelfde tarief, op dezelfde grondslag en op dezelfde wijze ongeacht herkomst 
van de goederen worden geheven. Maar de combinatie van steunmaatregel en heffing 
ontmoet in de ogen van de EC en het HvJ EG bezwaren. Door de navolgbare aanwen-
ding van de belastingontvangsten ten behoeve van de steunregeling treedt een te 

 
1940. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 

blz. 487, r.o. 8. 
1941. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 

blz. 487, r.o. 4. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster 
en Felix Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-
12249, r.o. 46. 

1942. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 
blz. 487, r.o. 19. Zie ook: Beschikking 69/266/EEG van de Commissie van 18 juli 1969 betreffende 
de Franse steunregeling ter bevordering van het onderzoek en de vernieuwing van de industriële 
en commerciële structuren in de textielsector. PB nr. L 220 van 1 september 1969. 
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grote en vooral onbeheersbare beïnvloeding op van concurrentieposities op de Franse 
textielgoederenmarkt. De werking van een financieringsbron kan een steunmaatregel 
die op zichzelf toelaatbaar is, toch onverenigbaar maken met de gemeenschappelijke 
markt doordat ‘zijn storende werking wordt versterkt door een wijze van financiering 
welke de regeling als geheel met de ene markt en met het gemeenschappelijk belang 
onverenigbaar maakt’1943. Hiermee laat het HvJ EG de mogelijkheid open dat een op 
zichzelf verenigbare steunmaatregel juist door haar financieringswijze onverenigbaar 
is met de gemeenschappelijke markt. 

Wanneer een nationale belastingregeling als financieringwijze van de steun inte-
grerend deel uitmaakt van de steunmaatregel, strekken zich de gevolgen van het on-
geoorloofd in werking hebben van de steunmaatregel gedurende de standstill-periode 
ook uit tot die belastingregeling1944. Als zo’n verband bestaat, heeft de opbrengst van 
de belasting rechtstreekse invloed op de omvang van de steun en bijgevolg op de 
beoordeling van de verenigbaarheid van deze steun met de gemeenschappelijke markt 
en dient de aanmelding van de steunmaatregel bij de EC óók de financieringswijze te 
omvatten1945. Het is immers niet uit te sluiten dat een steunmaatregel als zodanig 
verenigbaar met de gemeenschappelijk markt is, maar in combinatie met de financie-
ringswijze niet verenigbaar1946. In die omstandigheden zijn de nationale autoriteiten in 
beginsel gehouden de in strijd met het gemeenschapsrecht geheven belasting te resti-
tueren1947. 

Van een dwingend bestemmingsverband is geen sprake wanneer uit de tekst van 
de belastingwet niet blijkt dat zo’n dwingend verband tussen de belastingopbrengst 
en de steunmaatregel bestaat1948, de opbrengst van een bestemmingsheffing aan 

 
1943. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 

blz. 487, r.o. 15. 
1944.  HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 

(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 52. HvJ EG 
13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatssecretaris, 
Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 16. 

1945.  HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970, blz. 487, r.o. 17, 20-21. HvJ EG 13 januari 
2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van LNV, Jur. 2005, blz. I-127, r.o. 15. HvJ EG 13 januari 
2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, 
blz. I-87, r.o. 26. 

1946.  HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 49 en 50. 
HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-345/02, Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV en Rinck Opticiëns BV 
vs. Hoofdbedrijfschap Ambachten, Jur. 2004, blz. I-7139, r.o. 30. HvJ EG 27 november 2003, nrs. 
C-34/01 t/m C-38/01, Enirisorce SpA vs. Ministero delle Finanze (Italiaanse havengelden), 
Jur. 2003, blz. I-14243, r.o. 44. 

1947.  HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 53. HvJ EG 
14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m C-218/95, Société Comateb c.s. (terugvordering van het onver-
schuldigd betaalde – verplichting tot afwenteling van belasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 20. 
HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) 
vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 16. 

1948.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staats-
secretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 28-29. 
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meerdere doelen wordt besteed en de verdeling daarvan is overgelaten aan het discre-
tionaire oordeel van de bevoegde autoriteiten1949, of wanneer de opbrengst van de 
belasting geen enkele invloed heeft op de hoogte van de steun. Toekenning van de 
steun in de vorm van een belastingvrijstelling of compensatie van de door deze vrij-
stelling teweeggebrachte derving aan belastinginkomsten door een belasting-
verhoging in het kader van de begroting van de betrokken lidstaat, laat een dergelijk 
verband ook niet ontstaan1950. Belastingen zonder dwingend bestemmingsverband met 
de steunmaatregel mogen gedurende de standstill-periode gewoon worden geheven.  

Een belastingregeling is overigens niet aan de toetsing aan het fiscaal discrimina-
tieverbod onttrokken omwille dat zij de financieringswijze is van een – al dan niet 
goedgekeurde – steunmaatregel1951. Maar het zal ook niet helpen een steunmaatregel 
een fiscale vorm of sociaal doel te geven om die buiten het bereik van het steunregime 
te brengen1952, omdat dan ‘in artikel 92 [artikel 87 EG] van het verdrag een bres zou 
worden geslagen en de Commissie in haar mogelijkheden tot duurzame controle zou 
worden benadeeld’1953. 

Zodra is vastgesteld, dat een belastingregeling strijdig is met het fiscaal dis-
criminatieverbod en derhalve discriminerend is, behoeft een eventueel steunkarakter 
van de maatregel die door die belastingregeling wordt gefinancierd, niet meer te wor-
den nagegaan, omdat die maatregel daardoor ook als discriminerend wordt gezien1954. 
Hoewel de rechtspraak een nauwe verwevenheid laat zien tussen beide regimes, heeft 
het fiscaal discriminatieverbod zijn eigen zelfstandige betekenis en voorrang op het 
staatssteunverbod. Een steunmaatregel in de vorm van een discriminatoire belasting-
maatregel wordt vanzelfsprekend nimmer getolereerd1955. Mutatis mutandis valt een 
steunmaatregel die wordt gefinancierd met de opbrengst van een discriminatoire 
belastingregeling, zelf ook onder het fiscaal discriminatieverbod1956. 

 
1949.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van LNV, Jur. 2005, blz. I-127, 

r.o. 16-17. 
1950.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) 

vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 28-29. 
1951. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 

blz. 487, r.o. 15. 
1952. HvJ EG 2 juli 1974, nr. 173/73, Italië vs. EC (fiscale en sociale lastenverlichting voor de textielbran-

che), Jur. 1974, blz. 709, r.o. 13. 
1953. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC, Jur. 1970 (steunmaatregelen Franse textielsector), 

blz. 487, r.o. 17 en 18. 
1954. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 

blz. 1331, r.o. 21-22. 
1955. HvJ EG 27 mei 1981, nrs. 142/80 en 143/80, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs. Essevi 

SpA Carlo Salengo (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1981, blz. 1413, r.o. 28. 
1956. HvJ EG 21 mei 1980, nr. 73/79, EC vs. Italië (surcharge on sugar Sovraprezzo), Jur. 1980, blz. 1533, 

r.o. 9. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331, r.o. 22 tweede volzin. 



Tariefdifferentiaties en staatssteun 4.10 

643 

4.10.13 Afbakening communautaire en nationale bevoegdheden 

Wat meer bepaald de combinatie steunregeling en belastingregeling betreft, staat het 
staatssteunregime er geenszins aan in de weg, dat een steunmaatregel ook aan andere 
regels van het gemeenschapsrecht dan alleen die van het staatssteunregime wordt 
getoetst volgens (1) de procedure waarbij de EC van oordeel is dat een lidstaat een van 
de krachtens het EG-verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen en 
daarom een met redenen omkleed advies uitbrengt, en wanneer dat niet wordt opge-
volgd, de zaak aanhangig maakt bij het HvJ EG1957, of door (2) de nationale rechter, 
indien het verdragsbepalingen met rechtstreekse werking betreft1958. 

Met het staatssteunverbod en het fiscaal discriminatieverbod wordt weliswaar 
eenzelfde doel nagestreefd, dat er met name in bestaat te voorkomen dat de twee 
vormen van interventie door een lidstaat – het toekennen van steun enerzijds, en het 
opleggen van een discriminerende belasting anderzijds – zouden leiden tot vervalsing 
van de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt, doch voor deze 
twee regimes gelden verschillende toepassingsvoorwaarden die specifiek zijn voor elk 
van de twee vormen van overheidsmaatregelen die zij beogen te regelen. Bovendien 
hebben zij uiteenlopende rechtsgevolgen, vooral omdat de toepassing van het staats-
steunregime, anders dan het fiscaal discriminatieverbod, veel ruimte laat voor ingrij-
pen van de EC. Fiscale discriminatie is niet aan de werking van het fiscaal discrimina-
tieverbod onttrokken omdat een discriminerende belastingregeling tevens als finan-
cieringswijze van een steunmaatregel kan worden aangemerkt1959. 

De nationale rechter kan echter alleen die modaliteiten van een steunregeling toet-
sen welke niet noodzakelijk zijn ter bereiking van het doel of voor de goede werking 
ervan1960, omdat immers de EC bij uitstek bevoegd is om over de steunmaatregel zelf te 
oordelen. Om te kunnen beoordelen of een steunmaatregel van een lidstaat is inge-
voerd zonder met het standstill-gebod rekening te houden, kan de nationale rechter 
zich genoodzaakt zien het begrip steunmaatregel uit te leggen1961. Daarbij gaat de 
nationale rechter met name na of de betrokken maatregel een voordeel vormt en of hij 
selectief is, dat wil zeggen of hij bepaalde ondernemingen of bepaalde producties 

 
1957. Artikel 226 EG. HvJ EG 30 januari 1985, nr. 290/83, EC vs. Frankrijk, Jur. 1985, blz. 439, r.o. 17. 
1958. HvJ EG 22 maart 1977, nr. 74/76, Iannelli & Volpi SpA vs. Ditta Paolo Meroni, Jur. 1977, blz. 557, 

r.o. 14. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordig-
heid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 
blz. I-3657, r.o. 56. 

1959. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331, r.o. 22. HvJ EG 21 mei 1980, nr. 73/79, EC vs. Italië (surcharge on sugar Sovraprezzo), 
Jur. 1980, blz. 1533, r.o. 8. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, 
in tegenwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkens-
belasting), Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 55. 

1960. HvJ EG 22 maart 1977, nr. 74/76, Iannelli & Volpi SpA vs. Ditta Paolo Meroni, Jur. 1977, blz. 557, 
r.o. 14. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordig-
heid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 
blz. I-3657, r.o. 57. 

1961.  HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-345/02, Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV en Rinck Opticiëns BV 
vs. Hoofdbedrijfschap Ambachten, Jur. 2004, blz. I-7139, r.o. 31. 
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begunstigt. Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG is het aan de nationale rechter om 
de rechten van justitiabelen te beschermen tegen een eventuele schending door de 
nationale autoriteiten van de rechtstreeks werkende standstill-verplichting1962, dat wil 
zeggen het gebod aan de nationale autoriteiten om de tenuitvoerlegging van een voor-
genomen steunmaatregel op te schorten en opgeschort te houden zolang de EC haar 
oordeel er nog niet over heeft gegeven1963. Een steunmaatregel die tot uitvoering wordt 
gebracht met veronachtzaming van het standstill-gebod is onrechtmatig1964. Om te 
voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan de rechtstreekse werking van het standstill-
gebod en dat de belangen van de justitiabelen, welke de nationale rechterlijke instan-
ties behoren te beschermen1965, worden geschonden, heeft een beschikking van de EC 
waarbij niet-aangemelde steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt 
verklaard, niet tot gevolg dat de onrechtmatigheid van uitvoeringsmaatregelen, ach-
teraf wordt gedekt. Elke andere interpretatie zou, aldus het HvJ EG in het ar-
rest-RESTITUTIE ENERGIEHEFFINGEN II (2006), alleen maar in de hand werken dat de be-
trokken lidstaat het standstill-gebod niet in acht neemt, steunvoornemens niet wor-
den gemeld en dat dit verbod aldus zijn nuttig effect wordt ontnomen. De betekenis 
van het standstill-gebod is dat het aan de nationale rechterlijke instanties is om de 
rechten van de justitiabelen te vrijwaren in het geval van een eventuele schending 
door de nationale autoriteiten van het verbod van uitvoering van steunmaatregelen 
voordat de EC deze bij beschikking heeft goedgekeurd. Daarbij moet de nationale 
rechter het belang van de Gemeenschap ten volle in aanmerking nemen en mogen zij 
geen maatregel nemen die er alleen toe leidt dat de kring van steunontvangers ver-
groot1966. 

 
1962. Als bedoeld in artikel 88 lid 3 slotzin EG. 
1963.  HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a. vs. La Poste 

e.a., Jur. 1996, blz. I-3547, r.o. 41. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België 
vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV 
(C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 74. 

1964.  HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits 
alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, 
Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 17. HvJ EG 27 oktober 2005, nrs. C-266/04 tot en met C-270/04, C-276/04 
en C-321/04 tot en met C-325/04, Distribution Casino France SAS, c.s. vs. Caisse nationale de 
l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions indu-
strielles et commerciales (Organic) (heffing gebaseerd op verkoopoppervlakte – dwingend be-
stemmingsverband), Jur. 2005, blz. I-9481, r.o. 30. Zie ook de definitie van onrechtmatige steun in 
artikel 1, onderdeel f, van Verordening nr. 659/1999.  

1965.  De nationale rechter moet ook het belang van de Gemeenschap ten volle in aanmerking nemen, 
met name door erop toe te zien dat door zijn beslissing de kring van ontvangers van de onrecht-
matige steun niet zonder meer vergroot; zie: HvJ EG 20 september 1990, nr. C-5/89, EC vs. Duits-
land, Jur. 1990, blz. I-3437, r.o. 19 en 57. 

1966.  HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits 
alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, 
Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 16. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene 
Van Calster en Felix Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), 
Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 63. HvJ EG 5 oktober 2006, nr. C-368/04, Transalpine Ölleitung in Öster-
reich GmbH c.s. vs. Finanzlandesdirektionen für Tirol, Steiermark en Kärnten (Restitutie energie-
heffingen II), Jur. 2006, blz. I-9957, r.o. 41-42 en 58. 
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Een enkele uitvoeringsbepaling van een steunmaatregel die onverenigbaar is met 
andere bepalingen dan van het staatssteunregime, maakt die steunmaatregel echter 
niet zomaar tot een ongeoorloofde steunmaatregel en de financieringswijze niet on-
rechtmatig1967. Aan deze uit het steunregime voortvloeiende bevoegdheidsverdeling 
kan geen argument worden ontleend voor de zienswijze dat de verdragsbepalingen 
van het steunregime zonder rechtstreekse werking in geval van schending van andere 
verdragsbepalingen mét rechtstreekse werking, niet voor de nationale rechter kunnen 
worden aangevoerd op basis van de enkele omstandigheid dat het in geding gebrachte 
element van de steunregeling een uitvoeringsbepaling van een steunmaatregel is1968. 

De gevolgen van de niet-inachtneming van de standstill-verplichting gelden ook 
voor de belastingregeling die de steunmaatregel integraal tot financiering dient1969. De 
nationale rechter beschermt de justitiabelen tegen een eventuele schending van dit 
gebod door de nationale autoriteiten. Het standstill-gebod heeft immers rechtstreekse 
werking1970. Wanneer een belanghebbende zich op schending van het standstill-gebod 
beroept en de nationale rechter die schending vaststelt, moet de nationale rechter zijn 
beslissing nemen overeenkomstig het recht van de betrokken lidstaat, zonder dat die 
beslissing een beoordeling inhoudt van de verenigbaarheid van de steunmaatregelen 
met de gemeenschappelijke markt, hetgeen tot de uitsluitende bevoegdheid van de EC 
behoort, zoals gezegd, onder toezicht van het HvJ EG1971. De nationale rechter en de EC 
vervullen aldus binnen het staatssteunregime complementaire taken1972, hetgeen 
a fortiori geldt wanneer een bestemmingsbelasting ter financiering van een steunre-

 
1967. HvJ EG 18 juni 1975, nr. 94/74, Industria Gomma Articoli Vari, IGAV, vs. Ente Nazionale per la 

Cellulosa e per la Carta, ENCC, Jur. 1975, blz. 699. HvJ EG 22 maart 1977, nr. 74/76, Iannelli & Volpi 
SpA vs. Ditta Paolo Meroni, Jur. 1977, blz. 557, dictum r.o. 3. 

1968. HvJ EG 22 maart 1977, nr. 74/76, Iannelli & Volpi SpA vs. Ditta Paolo Meroni, Jur. 1977, blz. 557, 
r.o. 14. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordig-
heid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 
blz. I-3657, r.o. 58. 

1969. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 52. HvJ EG 
13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatssecretaris, 
Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 25-26. HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van LNV, 
Jur. 2005, blz. I-127, r.o. 15. 

1970. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits 
alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, 
Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 12. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-17/91, Georges Lornoy en Zonen NV 
Jos Theys NV Van Lomel PVBA Staf Lornoy en Zonen NV vs. België, Jur. 1992, blz. I-06523, r.o. 30. 

1971. HvJ EG 2 augustus 1993, nr. C-266/91, Celulose Beira Industrial (CELBI) SA vs. Fazenda Pública, 
Jur. 1993, blz. I-4337, r.o. 23. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires Syndicat national des négociants et transforma-
teurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 14. HvJ EG 11 juli 1996, nr. 
C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a. vs. La Poste e.a., Jur. 1996, 
blz. I-3547, r.o. 40 en 42. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, 
in tegenwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelas-
ting), Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 59. 

1972. HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a. vs. La Poste 
e.a., Jur. 1994, blz. I-3547, r.o. 41. 
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geling wordt getoetst aan andere verdragsbepalingen dan die inzake staatssteun, 
teneinde in voorkomend geval schendingen van het gemeenschapsrecht die niet wer-
den vastgesteld in het kader van de steunonderzoeksprocedure door de EC1973 onge-
daan te maken1974. Het onderzoek naar de verenigbaarheid van de steunregeling met 
de gemeenschappelijke markt door de EC dient plaats te vinden in communautair 
kader1975, terwijl de nationale rechter de beste instantie is om een oordeel over de 
besteding van de opbrengst van een binnenlandse bestemmingsbelasting te geven in 
nationaal kader1976. De nationale rechter verzekert de rechtsbescherming van justitia-
belen die voortvloeit uit rechtstreekse werkende gemeenschapsrechtelijke bepalingen, 
zonder afbreuk te doen aan de centrale en exclusieve rol van de EC bij steunbeoorde-
ling1977. Terwijl de beoordeling van de verenigbaarheid van steunmaatregelen met de 
gemeenschappelijke markt de exclusieve bevoegdheid van de EC is, onder toezicht van 
het HvJ EG1978, ziet de nationale rechter toe op de vrijwaring van de rechten van de 
justitiabelen in geval van schending van de standstill-verplichting, de verplichting om 
de steunmaatregelen vooraf bij de EC te melden1979. Daarom kan de EC, anders dan de 
nationale rechter, niet op de enkele grond dat de maatregel niet overeenkomstig het 
standstill-gebod is gemeld, teruggaaf van de staatssteun gelasten1980. Illustratief hier-
voor zijn een Franse, een Deense en een Belgische zaak. In de FRANSE TEXTIEL-kwestie 
(1970) wordt de steunmaatregel door de EC niet goedgekeurd zolang de financie-
ringswijze niet wordt aangepast1981. De nationale rechter komt er niet aan te pas. In de 

 
1973. Als bedoeld in artikel 88 EG. 
1974. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 60. 

1975. HvJ EG 19 september 2000, nr. C-156/98, Duitsland vs. EC, Jur. 2000, blz. I-6857, r.o. 67. 
1976. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 61. 

1977. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 62. 

1978. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits 
alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, 
Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 14. 

1979. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-295/97, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA 
vs. International Factors Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH en Ministero della Difesa, 
Jur. 1999, blz. I-3735, r.o. 31. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene 
Van Calster en Felix Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), 
Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 75. 

1980. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits 
alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, 
Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 13. HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat français de l'Express inter-
national (SFEI) e.a. vs. La Poste e.a., Jur. 1996, blz. I-3547, r.o. 43. HvJ EG 21 oktober 2003, 
nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren (C-261/01) en België 
vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 76. 

1981.  HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC (steunmaatregelen Franse textielsector), Jur. 1970, 
blz. 487. 
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kwestie rond de Deense varkensbelasting (2002) is de steunmaatregel al door de EC 
goedgekeurd en wordt niet uitgesloten dat de wijze van financiering, de varkensbelas-
ting, strijdig is met het fiscaal discriminatieverbod, zulks ter beoordeling van de natio-
nale rechter1982. De kwestie van de Belgische diergezondheidsfondsbijdrage (2003) 
maakt duidelijk dat de nationale rechter bevoegd is om toe te zien of de aanmeldplicht 
van voorgenomen steunregelingen wordt nageleefd ter waarborging van de rechten 
van de justitiabelen1983. 

4.10.14 Heffing en steunmaatregel beide vooraf melden 

Het HvJ EG beziet de combinatie van steunmaatregel en financieringswijze dus inte-
graal. Zelfs al voldoet de belastingregeling aan de andere vereisten van het EG-
verdrag, met name aan die van het fiscaal discriminatieverbod, dan betekent dat nog 
niet dat deze regeling getoetst aan het steunregime ook rechtmatig is1984. Het is moge-
lijk dat een steunmaatregel op zichzelf het handelsverkeer tussen lidstaten niet we-
zenlijk beïnvloedt en daarom kan worden toegelaten, maar dat zijn steeds verstorende 
werking wordt versterkt door de financieringswijze ervan, die de combinatie als ge-
heel onverenigbaar maakt met de gemeenschappelijke markt1985. De EC kan, als een 
specifiek ter financiering van een steunmaatregel bestemde belasting in strijd blijkt te 
zijn met andere bepalingen van het EG-verdrag, bijvoorbeeld het verbodsregime voor 
heffingen van gelijke werking1986 of met het regime van het fiscaal discriminatiever-
bod, met de steunregeling waarvan de heffing deel uitmaakt, onverenigbaar achten 
met de gemeenschappelijke markt1987. De wijze van financiering van een steunmaatre-
gel kan het geheel van de ermee gefinancierde steunregeling onverenigbaar met de 
gemeenschappelijke markt maken.  

De EC moet bij haar onderzoek in ieder geval rekening houden met de finan-
cieringswijze wanneer die duidelijk en integraal deel van de steunmaatregel uit-
maakt1988. In zo’n geval is ook de betrokken lidstaat gehouden de voorgenomen steun-

 
1982. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657.  
1983.  HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 

(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249. 
1984. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC (steunmaatregelen Franse textielsector), Jur. 1970, 

blz. 487, r.o. 13. 
1985. HvJ EG 25 juni 1970, nr. 47/69, Frankrijk vs. EC (steunmaatregelen Franse textielsector), Jur. 1970, 

blz. 487, r.o. 16. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster 
en Felix Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-
12249, r.o. 47. 

1986. Artikelen 23 en 25 EG. 
1987. HvJ EG 21 mei 1980, nr. 73/79, EC vs. Italië (surcharge on sugar Sovraprezzo), Jur. 1980, blz. 1533, 

r.o. 11. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix 
Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, 
r.o. 48. 

1988. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 49. HvJ EG 
13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatssecretaris, 
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maatregel tezamen met de financieringsregeling aan te melden om de EC in staat te 
stellen haar onderzoek van stond af aan op basis van de combinatie van steun én fi-
nanciering te laten verrichten1989. Het EG-verdrag voorziet in een bijzondere procedure 
van voortdurend onderzoek van en toezicht op staatssteun door de EC. Met betrekking 
tot nieuwe steunmaatregelen van lidstaten is voorzien in een voorafgaande procedure, 
zonder welke geen steunmaatregel kan worden geacht op regelmatige wijze te zijn 
vastgesteld. De EC wordt van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaat-
regelen op de hoogte gebracht voordat die maatregelen ten uitvoer worden gelegd1990. 
Wordt in zo’n geval toch alleen de steunmaatregel gemeld, dan bestaat de kans, dat EC 
op grond van niet volledige gegevens de steunmaatregel verenigbaar met de ge-
meenschappelijke markt acht en zij, als zij van de aard van de financieringsregeling op 
de hoogte zou zijn geweest, een andere beslissing zou hebben genomen, waarbij zij de 
combinatie onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt zou hebben verklaard, 
zoals in de zaak van de Deense varkensbelasting is gebeurd1991. Het Deense Svineaf-
giftsfonden (varkensheffingsfonds), een publiekrechtelijk orgaan, het heft een belas-
ting die volgens dezelfde criteria wordt geheven op varkens die in een lidstaat zijn 
geproduceerd voor de slacht op de binnenlandse markt of voor de levende uitvoer 
naar andere lidstaten. Een deel van de opbrengsten worden aangewend ter verbete-
ring van de ontwikkelingsmogelijkheden en het concurrentievermogen van de var-
kensvleessector. Deze ondersteuning is door de EC goedgekeurd. NIELS NYGÅRD, een 
Deense varkensexporteur, weigert de belasting wegens de uitvoer van levende var-
kens naar Duitsland te voldoen, omdat hij in Duitsland al een productieheffing heeft 
betaald voor elk varken dat hij aan Duitse slachthuizen heeft geleverd. Het gemeen-
schapsrecht verbiedt een dergelijke dubbele belasting nog niet; opheffing ervan kan 
slechts het resultaat zijn van harmonisatie van de nationale belastingstelsels1992. De 
Deense varkensbelasting is een binnenlandse belasting en dus geen verboden heffing 
van gelijke werking als een uitvoerrecht. Wél kan de varkensbelasting als een verbo-
den discriminerende binnenlandse belasting worden gekwalificeerd, indien en voor 
zover de voordelen die voortvloeien uit de bestemming van de opbrengst ervan ge-
deeltelijk de last compenseren die drukt op de productie van varkens voor de slacht in 

 
Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 25-26. HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape vs. minister van LNV, 
Jur. 2005, blz. I-127, r.o. 15. 

1989. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 51. 

1990. Artikel 88 lid 3 eerste volzin EG. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-367/95 P, EC vs. Sytraval en Brink's 
France, Jur. 1998, blz. I-1719, r.o. 35. HvJ EG 3 mei 2001, nr. C-204/97, Portugal vs. EC, Jur. 2001, 
blz. I-03175, r.o. 29. 

1991. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657. 
HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 50.  

1992.  HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff vs. Preben 
Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543, r.o. 32-36. HvJ EG 10 maart 1981, 
nrs. 36/80 en 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers’ Association e.a. vs. Ierland e.a. (36/80) en Mar-
tin Doyle e.a. vs. An Taoiseach e.a. (71/80) (binnenlandse belasting op landbouwproducten van 
binnenlandse oorsprong), Jur. 1981, blz. 735, r.o. 23.  
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de betrokken lidstaat, en aldus de productie van varkens voor de levende uitvoer naar 
andere lidstaten wordt benadeeld1993. Ondanks dat sprake is van een reeds door de EC 
goedgekeurde steunmaatregel staat deze beoordeling aan nationale rechter1994. Bepa-
lingen met rechtstreekse werking, zoals die van het verbod op heffingen van gelijke 
werking en het fiscaal discriminatieverbod, doen voor belanghebbenden rechten ont-
staan die door de nationale rechter worden gehandhaafd1995. Een belasting die deel 
uitmaakt van een steunregeling wordt getoetst aan het verbod op heffingen van gelij-
ke werking dan wel aan het fiscaal discriminatieverbod1996. Bij de beoordeling of spra-
ke is van verboden staatssteun moet de EC alle daarmee gepaard gaande omstandig-
heden van feitelijke en juridische aard in aanmerking nemen en moet met name wor-
den nagegaan of er geen wanverhouding bestaat tussen de verdeling van de lasten 
over de betrokken ondernemingen of producties enerzijds en de voordelen voortvloei-
ende uit toekenning van de hierbedoelde steun anderzijds. Een belastingregeling kan 
‘naar gelang van het gebruik van de opbrengst ervan een met de gemeenschappelijke 
markt onverenigbare staatssteun opleveren wanneer aan de toepassingsvoorwaarden 
van artikel 92 van het EEG-verdrag [artikel 87 EG] is voldaan, met dien verstande dat 
het aan de Commissie staat, dit volgens de daartoe in artikel 93 van het EEG-verdrag 
[artikel 88 EG] bepaalde procedure te beoordelen’1997. Het steunregime maakt immers 
geen onderscheid naar de oorzaken of doeleinden van een maatregel, maar ziet op zijn 
uiteindelijke effect op mededingingsposities. Ten aanzien van eenmaal goedgekeurde 
belastingvrijstellingen is geen op zichzelf staande beoordeling meer nodig1998.  

 
1993. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 49.  

1994. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 51 en 65. 

1995. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-17/91, Georges Lornoy en Zonen NV Jos Theys NV Van Lomel 
PVBA Staf Lornoy en Zonen NV vs. België, Jur. 1992, blz. I-06523, r.o. 24. HvJ EG 23 april 2002, nr. 
C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri (Nationale heffing op varkens), Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 51. 

1996. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Nationale heffing op varkens), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 52. 

1997. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-17/91, Georges Lornoy en Zonen NV Jos Theys NV Van Lomel 
PVBA Staf Lornoy en Zonen NV vs. België, Jur. 1992, blz. I-06523, dictum r.o. 4. Zie ook: HvJ EG 
16 december 1992, nr. C-17/91, Georges Lornoy en Zonen NV Jos Theys NV Van Lomel PVBA Staf 
Lornoy en Zonen NV vs. België, Jur. 1992, blz. I-06523. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-114/91, 
Openbaar Ministerie (België) vs. Gérard Claeys, Jur. 1992, blz. I-6559. HvJ EG 16 december 1992, 
nrs. C-144/91 en C-145/91, Gilbert Demoor en Zonen NV en anderen Westvlees NV vs. België, Jur. 
1992, blz. I-6613. HvJ EG 27 oktober 1993, nr. C-72/92, Herbert Scharbatke vs. Bundesamt für Er-
nährung und Forstwirtschaft, Jur. 1993, blz. I-5509. 

1998. HvJ EG 9 oktober 1984, nrs. 91/83 en 127/83, Heineken Brouwerijen BV vs. Inspecteurs der Ven-
nootschapsbelasting te Amsterdam en te Utrecht, Jur. 1984, blz. 3435, r.o. 21. 
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4.10.15 Terugwerkende kracht steunmaatregel met bijdrageregeling 

Het standstill-gebod1999 staat in de weg aan de heffing van belastingen of bijdragen die 
specifiek dienen ter financiering van een steunregeling die bij een beschikking van de 
EC verenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard, voor zover deze bij-
dragen met terugwerkende kracht worden opgelegd voor een periode die aan de da-
tum van deze beschikking voorafgaat. België heeft bij een wettelijke regeling uit 1987 
een diergezondheids- en -productiefonds, dat vanaf 1 januari 1988 vergoedingen en 
toelagen verstrekt en andere prestaties verricht ten behoeve van de bestrijding van 
dierenziekten en de verbetering van hygiëne, gezondheid, welzijn en kwaliteit van 
landbouwhuisdieren en dierlijke producten, ter bevordering van de volksgezondheid 
en de economische welvaart van de veehouders. Ter stijving van het fonds dienen 
verplichte bijdragen, geheven van een vastomlijnde kring bijdrageplichtigen. Dit ge-
heel omvat een niet aangemelde steunmaatregel die voorziet in een bijdrageregeling 
die integraal deel uitmaakt van de steunmaatregel en specifiek en uitsluitend ter fi-
nanciering van de steun is bestemd2000. 

De combinatie wordt in 1991 door de EC onverenigbaar met de gemeenschappe-
lijke markt geacht en kan bijgevolg niet meer worden toegepast voor zover de ver-
plichte bijdragen in het slachtstadium ook over uit andere lidstaten ingevoerde dieren 
en dierlijke producten wordt geheven. De uitvoering van de regeling wordt ontdaan 
van de onverenigbare elementen voortgezet. Vervolgens legt België de EC op 20 mei 
1996 een nieuwe regeling voor, in een nieuw wetsontwerp, dat door haar op 9 augus-
tus 1996 wordt goedgekeurd. In 1998 trekt België de oude regeling uit 1987 in en 
verklaart de nieuwe, goedgekeurde wettelijke regeling terugwerkend van kracht vanaf 
1 januari 1988, op basis waarvan de bijdrage van de bijdrageplichtigen eveneens met 
terugwerkende kracht wordt geheven. Het HvJ EG beslist in het arrest-VAN CALSTER 
(2003), dat de steun stricto sensu en de ter financiering daarvan geheven bijdragen 
rechtmatig zijn voor zover zij betrekking hebben op de periode vanaf de datum van 
deze beschikking, te weten 9 augustus 1996. De bijdragen voor de periode van 
1 januari 1988 tot en met 8 augustus 1996 zijn onrechtmatig geheven, op grond dat 
dienaangaande niet is voldaan aan de verplichting om de steunregeling vóór de ten-
uitvoerlegging ervan aan te melden. Deze bijdragen zijn geheven in strijd met het 
standstill-gebod2001. De terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1988, bedoeld om de 
gevolgen van de niet-nakoming van de verplichting om de in de wet van 1987 vervat 
liggende steunmaatregel vooraf bij de EC aan te melden weg te werken, is niet vere-
nigbaar met de aanmeldingsplicht van steunmaatregelen2002. Anders zou aan de lidsta-
ten de mogelijkheid worden geboden, een voorgenomen steunmaatregel zonder aan-
melding onmiddellijk ten uitvoer te leggen en de gevolgen van het niet-aanmelden 

 
1999. Als bedoeld in artikel 88 lid 3 EG. 
2000. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 

(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 59 en 65. 
2001. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 

(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 55-58. 
2002. Als bedoeld in artikel 88 lid 3 EG. 
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weg te werken door de maatregel op te heffen en tegelijkertijd met terugwerkende 
kracht opnieuw in te voeren. Voor deze wet gold dan ook al die jaren het standstill-ge-
bod. De onrechtmatigheid van een steunmaatregel of van een deel ervan ten gevolge 
van de niet-nakoming van de verplichting om deze maatregel vóór de tenuitvoerleg-
ging aan te melden, kan niet ongedaan wordt gemaakt door het feit dat deze maatre-
gel bij een eindbeslissing van de EC verenigbaar met de gemeenschappelijke markt 
wordt verklaard2003. 

Om te voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan de rechtstreekse werking van de 
standstill-verplichting en dat de belangen van de justitiabelen, die de nationale rech-
ter moet beschermen, worden geschonden, heeft deze eindbeslissing van de EC niet 
tot gevolg, dat de onrechtmatigheid van uitvoeringsmaatregelen die in strijd met het 
standstill-gebod toch zijn vastgesteld, achteraf wordt gedekt als niet meer onrechtma-
tig2004. Wanneer de nationale rechter een dergelijke schending vaststelt, moet hij daar-
uit overeenkomstig het nationale recht alle consequenties trekken, zowel wat de 
rechtmatigheid van de handelingen tot uitvoering van de betrokken steunmaatregelen 
betreft, als wat de terugvordering van de verleende financiële steun betreft2005. Zelfs al 
zou de EC hebben onderzocht of de met terugwerkende kracht opgelegde bijdragen 
verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, zij is in elk geval niet bevoegd te 
beslissen dat een in strijd met het standstill-gebod ten uitvoer gelegde steunregeling 
rechtmatig is2006. In het kader van het toezicht op de naleving door de nationale autori-
teiten van de lidstaten van het staatssteunregime, vervullen de nationale rechter en de 
EC immers, zoals gezegd, aanvullende taken2007. 

 
2003. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 

(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 59-62. 
2004. HvJ EG 5 oktober 2006, nr. C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH c.s. vs. Finanzlan-

desdirektionen für Tirol, Steiermark en Kärnten (Restitutie energieheffingen II), Jur. 2006, 
blz. I-9957, r.o. 58. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce 
extérieur des produits alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de sau-
mon (FNCE) vs. Frankrijk, Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 16. HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat 
français de l'Express international (SFEI) e.a. vs. La Poste e.a., Jur. 1996, blz. I-3547, r.o. 67. HvJ EG 
21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 63. 

2005. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits 
alimentaires Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, 
Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 12. HvJ EG 16 december 1992, nr. C-17/91, Georges Lornoy en Zonen NV 
Jos Theys NV Van Lomel PVBA Staf Lornoy en Zonen NV vs. België, Jur. 1992, blz. I-06523, r.o. 30. 
HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 64. 

2006. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 
(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 73. 

2007. HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-39/94, Syndicat français de l’Express international (SFEI) e.a. vs. La Poste 
e.a., Jur. 1996, blz. I-3547, r.o. 41. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België 
vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren (C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV 
(C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 74. 



4.10   Hoofdstuk 4 / Europees accijnsregime 

652 

4.10.16 Heffing tijdens standstill-periode 

Zoals gezegd, mogen belastingen zonder dwingend bestemmingsverband met de 
steunmaatregel gedurende de standstill-periode gewoon worden geheven. Belasting-
regelingen met dwingend bestemmingsverband maken deel uit van de steunmaatre-
gelen die zij financieren, zodat de heffing gedurende de standstill-periode niet mag 
aanvangen. De niet-inachtneming van de standstill-verplichting brengt de ongeldig-
heid, dat wil zeggen onrechtmatigheid, mee van alle handelingen waarbij steunmaat-
regelen ten uitvoer worden gelegd, derhalve ook met betrekking tot de heffing. Die 
ongeldigheid niet kan worden opgeheven, zelfs niet door een latere beschikking van 
de EC waarbij de betrokken steunmaatregelen verenigbaar met de gemeenschappelij-
ke markt worden verklaard. Wanneer de nationale rechter een dergelijke inbreuk op 
het standstill-gebod, waarop belanghebbenden zich kunnen beroepen, vaststelt, moet 
hij ‘overeenkomstig het nationale recht alle consequenties trekken, zowel wat betreft 
de geldigheid van de handelingen tot uitvoering van de betrokken steunmaatregelen, 
als wat betreft de terugvordering van verleende financiële steun’2008. 

De betrokken lidstaat zal zich in een dergelijke situatie niet alleen moeten onthou-
den van uitvoeringsmaatregelen van de steunregeling, maar ook dienen af te zien van 
de heffing. Is gedurende de standstill-periode toch geheven of steun verleend of beide, 
dat moet de situatie worden hersteld ex tunc, dat wil zeggen dat de situatie van vóór 
de verlening van de onrechtmatige, met de gemeenschappelijke markt onverenigbare 
steun wordt hersteld. De nationale rechter is degene die met inachtneming van de 
omstandigheden moet nagaan of het beroep van een justitiabele tot herstel ex tunc 
kan worden toegewezen2009. 

De betrokken lidstaat is in beginsel verplicht de specifiek ter financiering van deze 
steun geheven belasting terug te betalen aan degenen van wie zij is geheven2010. Deze 
verplichting wortelt van oorsprong in een onrechtmatig geheven heffing van gelijke 
werking2011. De belasting is ongeoorloofd geheven omdat zij deel uitmaakt van een 
verboden steunmaatregel. De terugbetalingsverplichting is slechts gekoppeld aan 

 
2008. HvJ EG 11 juni 1992, nrs. C-149/91 en C-150/91, Société Sanders Adour SNC Société Guyomarc'h 

Orthez Nutrition Animale SA vs. Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, 
Jur. 1992, blz. I-3899, r.o. 27. 
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www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 43. HvJ EG 14 januari 1997, nrs. 
C-192/95 t/m C-218/95, Société Comateb c.s. (terugvordering van het onverschuldigd betaalde – 
verplichting tot afwenteling van belasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 20. 

2011. HvJ EG 14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m C-218/95, Société Comateb c.s. (terugvordering van het 
onverschuldigd betaalde – verplichting tot afwenteling van belasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 21. 
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heffingen die integrerend deel uitmaken van steunmaatregelen en om die reden te-
zamen met de steunmaatregel bij de EC moeten worden gemeld2012. Een belangrijke 
parallel is er met het fiscaal discriminatieverbod. De lidstaten zijn gehouden de terug-
betaling te verzekeren van fiscaal discriminatoir geheven belastingen2013. De terugbe-
taling zelf is geen steunmaatregel2014. 

Terugbetaling kan niet worden gelast als aannemelijk is dat de betaalde belasting 
intussen reeds is afgewenteld op derden, via bijvoorbeeld de prijzen van gevoerde 
goederen of diensten2015. Een lidstaat mag nadat een bepaalde wettelijke regeling on-
verenigbaar met het verdrag is verklaard, geen procedureregels invoeren waardoor de 
mogelijkheden tot het vorderen van terugbetaling van belastingen die ten onrechte 
krachtens die wettelijke regeling zijn geheven, specifiek worden beknot2016. 

Het HvJ EG trekt de scheidslijn met het dwingende bestemmingsverband. De beslis-
sing onderstreept de soevereiniteit die de lidstaten nog steeds toekomt op het terrein 
van binnenlandse belastingen. Het standstill-gebod op de uitvoering van de steun-
maatregel laat het heffen van belastingen zonder dwingend bestemmingsverband met 
steunmaatregelen ongemoeid2017. Het is inderdaad ondenkbaar, dat de heffing van de 
Nederlandse IB zou worden stilgelegd en terugbetaald, wanneer zou blijken dat de 
nimmer als steunmaatregel gemelde landbouwvrijstelling de toetsing aan het steun-
regime niet doorstaat (quod non; de landbouwvrijstelling zal zo nodig de toetsing aan 
het staatssteunregime met glans doorstaan2018).  

Nu de heffing van belastingen zonder dwingend bestemmingsverband met een 
steunmaatregel tijdens de standstill-periode ongemoeid blijft, behoeft aan een reeks 
schier onoplosbare vragen niet meer te worden toegekomen2019. In de eerste plaats 

 
2012. HvJ EG 21 oktober 2003, nrs. C-261/01 en C-262/01, België vs. Eugene Van Calster en Felix Cleeren 

(C-261/01) en België vs. Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), Jur. 2003, blz. I-12249, r.o. 52. 
2013. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 68/79, Hans Just i/s vs. Deens ministerie van belastingen (belastingre-

geling voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 501, r.o. 27. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m 
C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijn-
zen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 49. 

2014.  HvJ EG 27 maart 1980, nr. 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs.Denkavit Italiana 
Srl, Jur. 1980, blz. 1205, r.o. 32. 

2015. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 68/79, Hans Just i/s vs. Deens ministerie van belastingen (belastingre-
geling voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 501, r.o. 27. HvJ EG 14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m 
C-218/95, Société Comateb c.s. (terugvordering van het onverschuldigd betaalde – verplichting tot 
afwenteling van belasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 21. 

2016.  HvJ EG 29 juni 1988, nr. 240/87, Christian Deville vs. Administration des Impôts, Jur. 1988, 
blz. 3513. 

2017.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) 
vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 26. HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, F.J. Pape 
vs. minister van LNV, Jur. 2005, blz. I-127, r.o. 15. 

2018. Zie: Besluit van de EC van 12 mei 2000, nr. SG(2000) D/103619 inzake de cultuurgrondvrijsteling 
in de Nederlandse OZB. Zie ook: Kamerstukken II en I 1998-1999, 26 423. 

2019. Zoals de tweede en de derde prejudiciële vraag van de HR inzake de overschotheffing 1988 (die 
toentertijd een bestemmingsheffing was), en de vijfde en zesde prejudiciële vraag van de HR inza-
ke de ASB. HR 8 maart 2002, nr. 33.037, BNB 2002/253c, r.o. 4.2 en 4.3, en HR 8 maart 2002, nr. 
35.525 (SWNB), BNB 2002/254c, r.o. 4.5 en 4.6. 
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betreft dit, indien het verbod tot uitvoering van de steunmaatregel ook de bestem-
mingsheffing treft, het antwoord op de vraag voor welk deel degene aan wie de hef-
fing wordt of is opgelegd, zich daartegen met een beroep op de rechtstreekse werking 
dan in rechte kan verzetten en voor welk deel de last door tijdsverloop via de prijzen 
van goederen en diensten intussen reeds op derden is afgewenteld. Het is bijzonder 
lastig en alleen naar de omstandigheden van de het concrete geval bepaalbaar of dat 
moet zijn het volle van hem geheven, niet afgewentelde bedrag of slechts het gedeelte 
dat overeenkomt met het deel van de opbrengst dat naar verwachting zal worden 
besteed of is gebleken te zijn besteed gedurende de periode tijdens welke de uitvoe-
ring van de steunmaatregel verboden is respectievelijk was dan wel naar ervaringsre-
gelen en de gebruiken in de desbetreffende branche op derden is afgewenteld. Verder 
zou de vraag moeten worden beantwoord of uit het gemeenschapsrecht ook nog spe-
cifieke eisen voortvloeien met betrekking tot de wijze waarop moet worden bepaald 
welk deel van een heffing onder het standstill-verbod valt, indien het betreft een 
bestemmingsheffing waarvan de opbrengst is bestemd voor verschillende doeleinden, 
waarvoor naast de bestemmingsheffing ook andere financieringsbronnen bestaan, en 
welke doeleinden niet alle onder het beslag liggen van het staatssteunverbod, terwijl 
in de nationale heffingsregeling geen verdeelsleutel is aangegeven. Het zou ondoenlijk 
zijn algemene regels te geven om in een dergelijk geval dan het deel van de heffing dat 
kan worden toegerekend aan de financiering van de onder het steunverbod vallende 
steunmaatregel, schattenderwijs te bepalen naar het moment van opleggen van de 
bestemmingsheffing of uit te gaan van de naderhand bekend geworden gegevens 
omtrent de totale opbrengst van de bestemmingsheffing en de uitgaven die zijn ge-
daan voor de onderscheiden doeleinden. Dergelijke vragen zijn in ieder geval deels 
van hypothetische aard, voor de beantwoording waarvan de rechter moet kunnen 
beschikken over veel feitelijke gegevens2020. 

4.10.17 Belanghebbende bij standstill-gebod 

Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan beroep instellen tegen tot hem gerichte be-
schikkingen of tegen beschikkingen die, hoewel gegeven in de vorm van een verorde-
ning of van een beschikking gericht tot een andere persoon, hem rechtstreeks en indi-
vidueel raken2021. Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG kan iedere burger, wiens 
belangen met de standstill-bepaling worden beoogd te worden beschermd, voor de 
nationale rechter een beroep doen op de directe werking van het standstill-gebod2022. 

 
2020. HvJ EG 15 december 1995, nr. C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association 

ASBL vs. Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA vs. Jean-Marc Bosman e.a. en Union des associ-
ations européennes de football (UEFA) vs. Jean-Marc Bosman, Jur. 1995, blz. I-4921, r.o. 59. HvJ EG 
15 juni 1999, nr. C-421/97, Yves Tarantik vs. Direction des services fiscaux de Seine-et-Marne, 
Jur. 1999, blz. I-3633, r.o. 33. 

2021. Artikel 230 vierde alinea EG. 
2022.  Artikel artikel 88 lid 3 slotzin EG. HvJ EG 21 november 1991, nr. C-354/90, Fédération nationale du 

commerce extérieur des produits alimentaires Syndicat national des négociants et transforma-
teurs de saumon (FNCE) vs. Frankrijk, Jur. 1991, blz. I-5505, r.o. 12. HvJ EG 16 december 1992, nr. 
C-17/91, Georges Lornoy en Zonen NV Jos Theys NV Van Lomel PVBA Staf Lornoy en Zonen NV 
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Dat geldt niet alleen voor de burger met een belang als genieter of gedupeerde van de 
steunmaatregel, maar voor de burger die belastingplichtige is voor een belastingrege-
ling die integrerend deel uitmaakt van een steunmaatregel en die in strijd met het 
standstill-gebod toch wordt geheven, ongeacht of hij wordt geraakt door concurren-
tievervalsing als gevolg van de steunmaatregel2023. De nationale regels dienen de bur-
ger voldoende rechtsbescherming te bieden ter waarborging van de hem krachtens de 
communautaire rechtsorde toegekende rechten2024. 

Doordat het voorwerp van artikel 88, derde lid, EG het voornemen tot invoering of 
wijziging van steunmaatregelen is en dit artikellid verwijst naar de onderzoeksproce-
dure van artikel 88, tweede lid, EG, de procedurele volgordelijkheid voor nieuwe 
steunmaatregelen, is er geen aanleiding om aan te nemen dat de kring van belangheb-
benden die door de slotzin van de standstill-bepaling wordt beschermd ruimer is dan 
de kring van belanghebbenden die een beroep kan doen op artikel 88, tweede lid, EG, 
namelijk de onverenigbaarheid van een steunmaatregel met de gemeenschappelijk 
markt. Het doel van de standstill-bepaling immers geen ander dan dat van artikel 88, 
tweede lid, EG, namelijk de bescherming van het functioneren van de gemeen-
schappelijke markt. Eveneens naar vaste rechtspraak van het HvJ EG staat voor bedrij-
ven beroep open, indien de steunmaatregel haar positie op de betrokken markt we-
zenlijk heeft beïnvloed2025. De omstandigheid dat een justitiabele een belasting heeft 
betaald die gebaseerd is op een belastingwet die een steunmaatregel bevat, is niet vol-
doende om aan te nemen dat deze justitiabele als belastingplichtige in haar concur-
rentiepositie wezenlijk is beïnvloed. 

Belastingheffing is nog steeds een soevereine bevoegdheid van ieder land, ook van 
een lidstaat van de EU. De stelling dat een justitiabele in zijn beroep moet worden 
ontvangen op basis van het enkele feit dat hij belasting moet betalen op grond van een 
belastingwet waarin een steunmaatregel is ingebouwd heeft het GvEA EG afgewezen. 
Om belanghebbende bij een met de gemeenschappelijke markt onverenigbare steun-
maatregel2026 te kunnen zijn, moet verzoeker aantonen, dat de aangevochten steun-
maatregel zijn mededingingspositie op de markt beïnvloedt. Die beïnvloeding wordt 
niet aangetoond met de enkele omstandigheid dat de verzoeker naar het volle tarief in 
de heffing van een belasting wordt betrokken op basis van een belastingwet waarin de 
steunmaatregel is vervat. Ook een verhoging van het tarief om de kosten van de in die 
belastingwet vervatte steunmaatregel te kunnen financieren, kan evenmin – en op de 
enkele grond dat verzoeker deze belasting verschuldigd is uit hoofde van een bepaalde 

 
vs. België, Jur. 1992, blz. I-06523, r.o. 30. HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest 
Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staatssecretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 17. 

2023.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staats-
secretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 19-21.  

2024.  HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (SWNB) vs. Staats-
secretaris, Jur. 2005, blz. I-87, r.o. 18. HvJ EG 11 juli 1991, nrs. C-87/90, C-88/90 en C-89/90, A. 
Verholen e.a. vs. Sociale Verzekeringsbank Amsterdam, Jur. 1991, blz. I-03757, r.o. 24. HvJ EG 
11 september 2003, nr. C-13/01, Safalero Srl vs. Prefetto di Genova, Jur. 2003, blz. I-08679, r.o. 50.  

2025. Onder meer: HvJ EG 28 januari 1986, nr. 169/84, Compagnie Française de l'Azote (COFAZ) SA en 
anderen vs. EC, Jur. 1986, blz. 408, r.o. 25. 

2026.  Als bedoeld in artikel 88 lid 2 EG. 
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objectieve hoedanigheid, doch op dezelfde voet als iedere andere marktdeelnemer die 
zich in een gelijke situatie bevindt – leiden tot de conclusie, dat die steunmaatregel 
zijn mededingingspositie op de markt beïnvloedt. Aanvaarding de stelling zou beteke-
nen, dat iedere belastingplichtige als belanghebbende bij een onverenigbare steun-
maatregel kan worden aangemerkt ten opzichte van een steunmaatregel die uit de 
algemene middelen van een lidstaat wordt gefinancierd. Iedere burger zou dan over 
de hoogte van het tarief van iedere belastingregeling met vrijstellingen, verminderin-
gen of andere tegemoetkomingen bij de gemeenschapsrechter kunnen klagen. Zover 
heeft de gemeenschapsrechter het niet laten komen. Hij zou dan treden in de soeve-
reiniteit van iedere lidstaat om zelf belastingen te heffen en daarvoor de tarieven te 
bepalen, welke door het EG-verdrag niet is beperkt. Het HvJ EG trekt de scheidslijn 
tussen de heffingenkant en de bestedingenkant van een belastingregeling, de heffin-
genkant ongemoeid latend. Een dergelijke uitlegging zou duidelijk onverenigbaar zijn 
met de ontwikkelde uitlegging van artikel 88, tweede lid, EG in de rechtspraak over 
het EG-verdrag2027. Om na te gaan of een belanghebbende een beroep kan doen op de 
standstill-bepaling moet zuiver worden onderzocht of diens concurrentiepositie op de 
betrokken markt wezenlijk is beïnvloed. 

4.11 Samenvatting en conclusies  

 ‘Het nieuwe systeem lijkt veel op het bestaande Nederlandse systeem. Ik prijs mij 
daarmee gelukkig. Het resultaat is voor burgers simpel en voor het bedrijfsleven is het 
goed uitvoerbaar. Per saldo verdwijnen er regels en controles. Ik doel nu op de douane-
formaliteiten. Er zal voortaan sprake zijn van minder regels voor en controles op het in-
tracommunautaire verkeer.’2028 

 
DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 

staatssecretaris van Financiën, 23 december 1992 
 

Het Europese accijnsregime verplicht de lidstaten accijns te heffen van alcoholhou-
dende, energie- en tabaksproducten. Deze belastingobjecten zijn in de Accijnsrichtlijn 
en haar zes uitvoeringsrichtlijnen nauwkeurig voor communautaire toepassing gede-
finieerd. Van de vier essentialia van belastingheffing kan alleen de definiëring van het 
belastingobject door de beugel van het internemarktbeginsel. De andere drie, de be-
lastingplicht, de verschuldigdheid van de accijns, en bovenal het tarief, zijn in de Ac-
cijnsrichtlijn en haar zes uitvoeringsrichtlijnen voor een goede werking van de interne 
markt zodanig ontoereikend gedefinieerd, dat een groot aantal bepalingen niet in 
overeenstemming met de interne markt zijn. Na veertien jaren interne markt is de 
accijnsharmonisatie nog altijd slechts beperkt tot productdefinities en minimumtarie-
ven, die de ruimte laten voor de bestendiging van enorme tariefsverschillen tussen de 
intussen 27 lidstaten die ertoe noodzaken structuren met het karakter van in- en 

 
2027. GvEA EG 16 september 1998, nr. T-188/95, Waterleiding Maatschappij ‘Noord- West Brabant’ NV 

vs. EC, Jur. 1998, blz. II-3713, r.o. 54-55 en 66-68. 
2028.  Handelingen I 1992-1993, 23 december 1992, blz. 12-517 rk. 
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uitvoerregels in stand te houden om iedere schatkist aan zijn trekken te laten komen, 
alsof er geen interne markt bestaat. Omdat de invulling van begrip belastingplichtige, 
de heffing, de invordering en de tarieven nationale aangelegenheden zijn, bestaan 
binnen het accijnsregime forse verschillen in toepassing van regels en tarieven die niet 
passen in de internemarktgedachte en in strijd zijn met internemarktbeginsel. 

Zoals in de eindconclusie in hoofdstuk 5 meer precies wordt uiteengezet, zijn vrij-
wel alle kenmerken van de Nederlandse accijnzen terug te vinden bij de Europese 
accijnzen, ook het uitgangspunt dat geen accijnsheffing zal plaatsvinden van eerste 
levensbehoeften, en de communautaire minimumtarieven geven de lidstaten de ruim-
te om het accijnsinstrument in tijden van nood tot het uiterste in te zetten om de 
uitgaven voor het behoud van de staat te dekken. Het Europese accijnsregime kent 
echter één grote deficiëntie: uit hetgeen in hoofdstuk 4 op basis van de Accijnsrichtlijn 
en haar zes uitvoeringsrichtlijnen is onderzocht, beschreven en geconstateerd kan niet 
anders worden geconcludeerd dan dat de communautaire accijnzen binnen de interne 
markt niet neutraal zijn. Omdat de neutraliteit van belastingheffing niet in de Accijns-
richtlijn en haar uitvoeringsrichtlijnen is geregeld, doch rechtstreeks in het EG-
verdrag, wordt alvorens deze conclusie definitief te trekken in hoofdstuk 5 onderzocht 
hoever de reikwijdte van het neutraliteitsbeginsel zich uitstrekt en hoe het HvJ EG het 
neutraliteitsbeginsel hanteert bij het pareren van de open einden van de Europese 
accijnsregelgeving. Ook komen daar het opbrengstgenererende vermogen en het be-
stedingensturende vermogen van de Europese accijnzen aan de orde. Daarna worden 
aan de hand van de vijf criteria de eindconclusies getrokken. 

De zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen bevatten reeksen algemene verplichte en 
facultatieve vrijstellingen en verlaagde tarieven alsmede lidstaatspecifieke fa-
cultatieve vrijstellingen en verlaagde tarieven. De lidstaten kunnen gebruik maken 
van vele vrijstellingen en verlaagde tarieven en daarvan wordt op zeer verschillende 
wijzen gebruik gemaakt. Door de minimumharmonisatie bestaan tussen de lidstaten 
enorme tariefsverschillen waardoor de communautaire accijnzen binnen de interne 
markt niet intern neutraal zijn. Omdat bovendien de heffing en de invordering plaats-
vindt naar de nationale heffings- en invorderingswetgeving en daardoor per definitie 
tussen de lidstaten verschillen in heffing en invordering bestaan, wordt de a-
neutraliteit van de accijnzen binnen de interne markt alleen maar versterkt. Frappant 
is dat stelsels als het steunregime, het douaneregime en de vele stelsels op het gebied 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wel zo zijn vormgegeven, dat die in iede-
re lidstaat gelijk uitwerken. 

Het doel van de Accijnsrichtlijn is, het bevorderen van de goede werking van de in-
terne markt op het gebied van de accijnsheffing. De interne markt is gedefinieerd als 
een ruimte zonder binnengrenzen waarbinnen het vrije verkeer van goederen en 
diensten plaatsvindt als ware die ruimte het binnenland van een staat (internemarkt-
beginsel), welke een onontbeerlijke voorwaarde is voor het bestaan van een douane-
unie waarin het vrije verkeer van goederen is gewaarborgd2029. Desondanks is slechts 

 
2029.  Vgl. HvJ EG 12 juli 2001, nr. C-262/99,  (Paraskevas Louloudakis) vs. 

 (Elliniko Dimosio) (richtlijn 83/182/EEG – tijdelijke invoer van vervoermiddelen 
– belastingvrijstellingen – gewone verblijfplaats in een lidstaat), Jur. 2001, blz. I-5547, r.o. 58. 
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voor het particuliere verkeer van accijnsgoederen, het verkeer zonder handelsdoelein-
den, het binnenland van de Gemeenschap het ijkpunt voor de accijnsheffing. De ac-
cijnsheffing van particuliere aankopen vindt plaats in de lidstaat van verkrijging en 
blijft aldaar eindheffing. Dit verkeer omvat de aankoop door particulieren van accijns-
goederen voor eigen persoonlijk verbruik, die door hen persoonlijk worden vervoerd 
naar de lidstaat waar zij ingezetene zijn. Door het vereiste de goederen persoonlijk te 
vervoeren is deze magere toepassing van het internemarktbeginsel nog smaller dan 
vóór de instelling van de interne markt; volgens het toentertijd vigerende accijnsre-
gime waren persoonlijke goederen die in het kader van een verhuizing naar een ande-
re lidstaat werden overgebracht en kleine verzendingen tussen particulieren vrijge-
steld in de lidstaat van invoer. Voor het verkeer van accijnsgoederen met handelsdoel-
einden geldt het internemarktbeginsel niet. In dit verkeer is het ijkpunt voor de ac-
cijnsheffing niet het binnenland van de Gemeenschap, maar de lidstaat van bestem-
ming van de goederen (bestemmingslandbeginsel). Dit is dezelfde situatie als vóór de 
instelling van de interne markt per 1 januari 1993. Vanwege het ontbreken van een 
gemeenschappelijke schatkist, wordt de accijns met toepassing van het bestemmings-
landbeginsel geheven door de fiscale autoriteit van de lidstaat van bestemming van de 
goederen, de lidstaat waar de goederen geacht worden te worden verbruikt. De accijns 
vloeit in de schatkist van die lidstaat. Het minimumgeharmoniseerde accijnsregime is 
geheel gemodelleerd rond de externe neutraliteit met algehele veronachtzaming van 
de interne neutraliteit van belastingheffing die binnen een interne markt behoort te 
bestaan. Deze fundamenteel verkeerde vormgeving van het accijnsregime is een ge-
volg van het onderlinge wantrouwen van de lidstaten de accijnsopbrengsten bij het 
ontbreken van een communautaire fiscale autoriteit onderling te verrekenen. Naast 
deze praktische ongedaanmaking van het internemarktbeginsel zijn er nog veel meer 
bepalingen die onbestaanbaar zijn op een binnenmarkt. Ook minimumtarieven met de 
daarbij per definitie behorende tariefsverschillen tussen lidstaten, verleggingsregelin-
gen, fiscaal vertegenwoordigers, afwijkende rekeneenheden, keuzemogelijkheden 
voor nationale en communautaire merkstoffen, reservoirregelingenen de verschillen-
de inzet van fiscale merkstoffen en teruggaafregelingen zijn onbestaanbaar in een 
interne markt. Deze verschillen tussen de lidstaten zijn onverenigbaar met de interne 
markt, omdat die linksom of rechtsom steeds ergens leiden tot een binnengrenseffect. 
Het slechten ervan is een basisvereiste voor een goede werking van de interne markt 
voor accijnsgoederen. 
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HOOFDSTUK 5 

5 Rechtsgronden Europees 
accijnsregime 

5.1 Inleiding 

‘De Minister heeft zich daarbij niet gesteld op het standpunt van den fiscalen ambte-
naar, maar op dat van den oeconoom, die door opheffing van fiscale belemmeringen 
‘s lands welvaart wil verhoogen, en men moet hem daarvoor hulde brengen.’1 

 
MR. M. TYDEMAN JR., 

lid van de Tweede Kamer, 13 juni 1898 
 

In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat het accijnsregime niet kan beantwoorden aan het 
ideaalbeeld van de interne markt. In dit licht wordt in hoofdstuk 5 de werking van het 
neutraliteitsbeginsel met betrekking tot de interne markt onderzocht. Verder komen 
het opbrengstgenererende en het bestedingensturende vermogen van de Europese 
accijnzen aan de orde. Met de uitkomsten daarvan wordt de toetsing van het Europese 
accijnsregime aan de vijf criteria voltooid en volgen enkele wenken om het Europese 
accijnsregime binnen redelijke tijd in overeenstemming met de interne markt te 
brengen. Voorts worden enkele praktische toepassingen van accijnzen gepresenteerd. 
Vanuit het veroorzakersbeginsel worden met aanloop vanuit hoofdstuk 4 de pigouvi-
aanse gedaanten voor de alcoholaccijns en de tabaksaccijns voorgesteld. Vanuit de 
beginselen van neutraliteit en doelmatigheid van belastingen wordt een blauwdruk 
gepresenteerd voor de Europese vlaktaks, accijnsheffing van financiële diensten in vier 
varianten, waarmee de BTW-heffing van financiële diensten kan worden geneutrali-
seerd, eigen middelen voor de EU-begroting kunnen worden gegenereerd en de zware 
administratievelastendruk van de loon-, winst- en andere inkomensbelastingen kan 
worden geëlimineerd door afschaffing van die belastingen waardoor de directe belas-
ting- en premiedruk op arbeid en ondernemen geheel verdwijnt ter bevordering van 
werkgelegenheid en ondernemerschap. 

 
1. Handelingen II 1898-1899, 13 juni 1898, blz. 1088 rk. 
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5.2 Neutraliteit 

‘Bij de keuze en de regeling der accijnzen moet zeer gelet worden op de belangen van 
handel en nijverheid’2 

 
PROF. MR. N.G. PIERSON, 

1912 

5.2.1 Externe neutraliteit 

Neutraliteit van belastingheffing is met nadruk een fundamenteel belastingbeginsel 
met betrekking tot de accijnzen. Het is deels geconcretiseerd in het fiscaal discrimina-
tieverbod3. Bezien vanuit het internemarktconcept van de Europese Akte (1986) vindt 
als hoofdregel de heffing van de communautaire accijnzen plaats in het binnenland 
van de Gemeenschap naar het internemarktbeginsel4. Volgens dit beginsel is de vol-
doening van de accijns in de lidstaat van aankoop, invoer of vervaardiging tevens 
eindheffing en wordt van accijnsgoederen die worden overgebracht van de lidstaat 
van aankoop, invoer of vervaardiging naar een andere lidstaat waar het verbruik met-
terdaad zal plaatsvinden, in de lidstaat van verbruik geen accijns meer geheven. Daar-
bij vormt het grondgebied van de lidstaten de Gemeenschap conform de interne-
marktgedachte één groot binnenland zonder binnengrenzen, analoog aan het binnen-
land van elk van de lidstaten5. 

Gegeven echter de vooralsnog zeer beperkte omvang van de accijnsharmonisatie, 
staat de toepassing van deze hoofdregel tot dusverre nog slechts open voor particulie-
ren die voor eigen verbruik zelf accijnsgoederen vervaardigen of accijnsgoederen 
aankopen en zelf meenemen naar hun eigen lidstaat6. Voor accijnsgoederen die wor-
den aangekocht, ingevoerd of vervaardigd voor handelsdoeleinden, waarmee in tegen-
stelling tot particuliere aankopen en vervaardigingen zeer grote budgettaire belangen 
van lidstaten zijn gemoeid, geldt de hoofdregel van de interne markt (nog) niet. Door 
het ontbreken van een centrale Europese schatkist in het Europa met zijn interne 
markt zonder binnengrenzen en het voortbestaan van evenzovele schatkisten als 
lidstaten, moeten de accijnsopbrengsten zoals vóór de instelling van de interne markt 
ook het geval was, terechtkomen in de schatkisten van de lidstaten van bestemming. 

 
2. N.G. Pierson, Leerboek der Staathuishoudkunde, Haarlem 1912, blz. XVIII: „Wat hier aan formalitei-

ten wordt uitgespaard,” zegt Sinninghe Damsté (Inleiding, l.c. blz. 201) „beteekent een bevordering 
van voorspoed”. 

3.  Artikelen 90-91 EG. 
4.  Thans artikel 14 EG. 
5.  Artikel 93 EG. Vgl. Overweging 2 considerans Structuurrichtlijn tabaksproducten. HvJ EG 9 februari 

1982, nr. 270/80, Polydor Ltd. en RSO Records Inc. vs. Harlequin Record Shops Ltd. en Simons Re-
cords Ltd. (vrij verkeer van grammofoonplaten – auteursrechten), Jur. 1982 blz. 329-351, r.o. 16-21. 
HvJ EG 5 mei 1982, nr. 15/81, Gaston Schul Douane Expediteur BV (Gaston Schul I) vs. Inspecteur 
der Invoerrechten en Accijnzen, Roosendaal, Jur. 1982, blz. 1437-1441, r.o. 33. 

6.  Artikel 8 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 23 november 2006, nr. C-5/05, Staatssecretaris vs. B.F. Joustra, Jur. 
2006, blz. I-11075. 
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Het Europese accijnsregime is derhalve zo geconstrueerd, dat de opbrengsten van de 
accijnzen van goederen met handelsdoeleinden met toepassing van het bestemmings-
landbeginsel vloeien in de schatkisten van de lidstaten van bestemming7. Het ijkpunt 
is het verbruik van die goederen in de lidstaat van bestemming. Daarmee is de accijns 
alleen in het binnenland van de lidstaat van bestemming een bestanddeel van de prijs. 
Specifieke bepalingen bakenen het uitgangspunt van de heffing in de lidstaat van 
bestemming nog af. 

Met het SCHOONBROODT-arrest (1998) bevestigt het HvJ EG dit uitgangspunt, de 
werking ervan en de beperkingen die de weeffout in het systeem meebrengt. SCHOON-
BROODT is gespecialiseerd in internationaal goederenvervoer bij gecontroleerde tempe-
ratuur, en beschikt over trekkers en opleggers met koelsystemen. Deze opleggers 
waren oorspronkelijk door de producent ervan af fabriek voorzien van een brand-
stofreservoir met een inhoud van 100 liter om het koelsysteem van brandstof te voor-
zien. Later zijn de opleggers door carrosseriebouwers blijvend uitgerust met een bij-
komend reservoir met een inhoud van 700 liter. Deze bijkomende reservoirs zijn zo 
ingericht, dat de inhoud ervan via een elektrische pomp die wordt bediend met een 
schakelaar die zich op de aanhangwagen bevindt, kan worden gebruikt voor zowel de 
werking van het koelsysteem, als om de trekkers van brandstof te voorzien. Op de 
rechtsvraag of deze reservoirs als normale reservoirs voor het wegvervoer over lange 
afstand kunnen worden gezien, omdat deze tot doel hebben (1) bevoorradingspro-
blemen te voorkomen in landen (óók derde landen) waar de brandstofdistributie on-
zeker is, (2) te voorkomen, dat moet worden getankt in landen waar brandstof duur is, 
(3) administratieve lasten te vermijden om de BTW terug te krijgen in de landen waar 
zij is geheven, en (4) de bevoorrading zoveel mogelijk te groeperen bij de oliemaat-
schappijen met de meest interessante tarieven, heeft het HvJ EG beslist, dat onder het 
begrip ‘normale reservoirs‘ vallen de reservoirs die door de producent af fabriek zijn 
aangebracht in of aan containers met een koelsysteem, die zijn bestemd voor wegver-
voer over lange afstand, en niet wanneer die reservoirs later door een dealer van de 
constructeur of door een carrosseriebouwer blijvend zijn aangebracht8. 

5.2.2 Instrumenten van volstrekte externe neutraliteit 

Instrumenten ter handhaving van volstrekte externe neutraliteit met betrekking tot de 
economische en fiscale behandeling van goederen die van elders afkomstig zijn en van 
soortgelijke goederen die in het binnenland zijn voortgebracht, zijn (1) het verbod op 
heffingen van gelijke werking als een douanerecht9 en (2) het fiscaal discri-
minatieverbod10. De term volstrekte neutraliteit wordt herhaaldelijk gebruikt door het 

 
7.  Artikelen 6, 7, 9 en 10 Accijnsrichtlijn. 
8.  HvJ EG 3 december 1998, nr. C-247/97, Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt en Transports 

A.M. Schoonbroodt SPRL vs. België, Jur. 1998, blz. I-8095, r.o. 29. 
9.  Artikel 25 EG. 
10.  Artikelen 90-91 EG. 



5.2   Hoofdstuk 5 / Rechtsgronden Europees accijnsregime 

662 

HvJ EG11. Iedere eenzijdig opgelegde geldelijke last, hoe gering ook en wat de bena-
ming en techniek ervan ook mogen zijn, welke bij een grensoverschrijding op nationa-
le of buitenlandse goederen wordt gelegd en geen douanerecht in eigenlijke zin is, is 
een HGW, zelfs wanneer deze last niet ten behoeve van de staat wordt geheven12. Een 
HGW wordt geheven ter zake van overschrijding van een binnengrens. Bij binnenland-
se belastingen ziet de heffing evenwel op goederen die reeds een lidstaat zijn binnen-
gebracht én op in het binnenland van die lidstaat geproduceerde soortgelijke goede-
ren. Dan is geen heffing van gelijke werking mogelijk13. Het praktisch belang van het 
onderscheid is, dat het HGW-verbod belastingheffing op de van elders binnengebrach-
te goederen verbiedt, terwijl het fiscaal discriminatieverbod belastingheffing op die 
binnengebrachte goederen producten juist wel toestaat, mits gelijksoortige binnen-
landse goederen op identieke wijze worden belast. Het fiscaal discriminatieverbod is 
zowel een aanvulling op het verbod op heffingen van gelijke werking en uitvoerrech-
ten en heffingen van gelijke werking, als een rechtvaardiging van dit verbod14. 

Het gemeenschapsrecht verbiedt niet alleen belastingen die uitsluitend worden ge-
heven wegens het overschrijden van een binnengrens, maar ook algemene belastingen 
(dat wil zeggen die worden geheven op zowel binnenlandse als uit andere lidstaten 
afkomstige goederen, nieuw of gebruikt), indien deze algemene belastingen discrimi-
nerend zijn ten aanzien van de uit andere lidstaten afkomstige goederen. 

 
11.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 7 mei 1987, nr. 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl vs. Amministrazione 

delle Finanze dello Stato, Jur. 1987, blz. 2085, r.o. 25. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. 
Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 9. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, 
F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, 
blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 15. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de dis-
tribution (Socridis) vs. Receveur principal des douanes, r.o. 16. 

12.  Als bedoeld in artikel 23 EG. HvJ EG 9 november 1983, nr. 158/82, EC vs. Denemarken, Jur. 1983, 
blz. 3573, r.o. 18. HvJ EG 16 juli 1992, nr. C-163/90, Administration des Douanes et Droits Indirects 
vs.Léopold Legros Louise Brun, née Alidor Armand Joseph Payet Henri Michel Techer, Jur. 1992, 
blz. I-4625, r.o. 13. HvJ EG 22 juni 1994, nr. C-426/92, Duitsland vs. Deutsches Milch Kontor GmbH 
(steun voor magere melkpoeder, systematische controles aan de grens, maatregel van gelijke wer-
king, controlekosten, heffing van gelijke werking) Jur. 1994, blz. I-2757, r.o. 50. HvJ EG 
14 september 1995, nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Simitzi vs. Gemeente Kos (heffing op uitge-
voerde goederen wegens verlaten van een regio van het Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-
2655, r.o. 15. HvJ EG 17 september 1997, nr. C-347/95, Fazenda Pública vs. União das Cooperativas 
Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL (UCAL), Jur. 1997, blz. I-4911, r.o. 18. 

13.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 
Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 4. 

14.  HvJ EG 14 december 1962, nrs. 2/62 en 3/62, EC vs. Luxemburg en België (invoervergunningen voor 
ontbijtkoek), Jur. 1962, blz. 853. HvJ EG 1 juli 1969, nrs. 2/69 en 3/69, Sociaal Fonds voor de Dia-
mantarbeiders vs. SA Ch. Brachfeld and Sons Chougol Diamond Co, Jur. 1969, blz. 211. 
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5.2.3 Verbod op heffingen van gelijke werking als een douanerecht 

Aan de binnengrenzen van de Gemeenschap worden sedert de instelling van de inter-
ne markt (1993) geen douanerechten meer geheven15. Op douanerechten aan de bin-
nengrenzen bestaat een strikt verbod, dat even expliciet geldt voor het douanerecht in 
verkapte vorm: de heffing van gelijke werking als een douanerecht. Het verbod op doua-
nerechten binnen de Gemeenschap krijgt pas reliëf wanneer niet alleen de maat-
regelen verboden zijn die duidelijk in de voor douanerechten gebruikelijke vorm zijn 
gegoten, maar ook maatregelen die veelal onder andere benamingen worden gepre-
senteerd of op andere wijze worden geïntroduceerd, maar tot dezelfde discrimineren-
de of protectionistische resultaten leiden als douanerechten zelf. Het doel van het 
HGW-verbod is de volstrekte neutraliteit tussen uit andere lidstaten binnengebrachte 
goederen en binnenlandse goederen van de lidstaten te waarborgen, teneinde het vrije 
goederenverkeer en de instelling van de interne markt te optimaliseren. Het 
HGW-verbod ziet op verboden belastingheffing ter zake van binnengrensoverschrij-
ding en omvat ook douanerechten van fiscale aard. Voorts mag een lidstaat geen door-
voerrechten of andere met de doorvoer in verband staande heffingen opleggen op 
goederen die via zijn grondgebied worden vervoerd16. Het verbod geldt ongeacht de 
hoogte van de heffing voor goederen die uit andere lidstaten dan wel uit derde landen 
afkomstig zijn en zich binnen de lidstaten in het vrije verkeer bevinden17. 

Zo komt Italië zijn verdragsverplichtingen niet na door een milieuheffing in te voe-
ren op aardgas afkomstig uit Algerije dat op basis van een samenwerkingsovereen-
komst tussen de EG en Algerije bestemd is om op het grondgebied van Sicilië in het 
vrije verkeer te worden gebracht dan wel naar andere lidstaten te worden doorge-
voerd18. Het HGW-verbod is met betrekking tot het handelsverkeer met derde landen 
niet absoluut en de gemeenschapsautoriteiten kunnen uitzonderingen en afwijkingen 
daarvan vaststellen, mits de aldus opgelegde geldelijke lasten zich als zodanig in alle 
lidstaten gelijkelijk doen gevoelen in het betrokken handelsverkeer met derde lan-
den19. Invoering van nieuwe heffingen van gelijke werking ten aanzien van goederen 
die rechtstreeks uit derde landen worden ingevoerd is verboden20. Het HGW-verbod 

 
15.  In Nederland zijn de tollinies die om alle steden liggen waar gemeentelijke belastingen worden 

geheven in 1865 geslecht. Kamerstukken II 1862-1863, CV, nr. 17, blz. 1372 rk. Handelingen II 
1863-1864, 12 mei 1863, blz. 6363-6364. 

16.  HvJ EG 16 maart 1983, nr. 266/81, Societa Italiana per l'Oleodotto Transalpino (SIOT) vs. Italiaanse 
Ministeries van Financiën en van Koopvaardij, douanedistrict Triëst en Havenbedrijf Triëst (belas-
tingregeling transitogoederen – werking van GATT in gemeenschapsrechtelijk kader), Jur. 1983, 
blz. 731-782, r.o. 18, 19 en 23. 

17. Artikel 23 lid 2 EG. 
18.  Samenwerkingsovereenkomst tussen de EG en Algerije van 26 april 1976 en goedgekeurd bij ver-

ordening (EEG) nr. 2210/78 van de Raad van 26 september 1978. Vgl. conclusie A-G Léger van 
5 oktober 2006 voor HvJ EG 21 juni 2007, nr. C-173/05, EC vs. Italië, www.curia.europa.eu/ju-
risp/cgi-bin/form.pl?lang=nl. 

19. HvJ EG 28 juni 1978, nr. 70/77, Simmenthal SpA vs. Italiaanse administratie der staatsfinancien 
(Simmenthal III) (keuringsheffingen), Jur. 1978, blz. 1453, r.o. 26 en 27. 

20.  HvJ EG 13 december 1973, nrs. 37/73 en 38/73, Sociaal fonds voor de diamantarbeiders vs. NV 
Indiamex en feitelijke vereniging De Belder, Jur. 1973, blz. 1609-1626, r.o. 10-18. HvJ EG 16 maart 

 



5.2   Hoofdstuk 5 / Rechtsgronden Europees accijnsregime 

664 

geldt onafhankelijk van het al dan niet bestaan van een soortgelijke binnenlandse 
goederenproductielijn, ongeacht het doel waarmee de heffing is ingevoerd, ongeacht 
de bestemming van de opbrengst ervan21, ongeacht of de last ook drukt op goederen 
die uit een regio van een lidstaat worden uitgevoerd naar een andere regio van die 
lidstaat22, en ongeacht de heffing op één of meerdere bepaalde soorten goederen 
wordt toegepast23 dan wel op goederen die het grondgebied van de betrokken lokale, 
provinciale of nationale gemeenschap verlaten24. Ook een last die is opgelegd ter zake 
van het overschrijden van een grens tussen lidstaten of een binnenlandse grens van 
een lidstaat ter compensatie van een locale last die op een soortgelijk nationaal goed 
drukt, wordt aangemerkt als een HGW25. 

De gemeente Carrara (Italië) past krachtens een gemeentelijke verordening een 
heffing toe op marmerblokken, die op het gemeentelijk grondgebied worden gewon-
nen en buiten haar grondgebied worden gebracht. Het HvJ EG acht deze heffing in het 
CARRARA-arrest (2004) een HGW; een aan het gewicht van een goed gerelateerde hef-
fing, die slechts in één gemeente van één lidstaat en met betrekking tot één soort 
goederen wordt toegepast wegens het feit dat deze goederen het grondgebied van die 
gemeente verlaten, is een heffing van gelijke werking als een uitvoerrecht, ook al 
wordt de heffing ook toegepast op goederen waarvan de eindbestemming binnen het 
grondgebied van die lidstaat is gelegen26. Eerder al besliste het HvJ EG in zijn GEMEENTE 

 
1983, nr. 266/81, Societa Italiana per l'Oleodotto Transalpino (SIOT) vs. Italiaanse Ministeries van 
Financiën en van Koopvaardij, douanedistrict Triëst en Havenbedrijf Triëst (belastingregeling tran-
sitogoederen – werking van GATT in gemeenschapsrechtelijk kader), Jur. 1983, blz. 731-782, r.o. 18. 
HvJ EG 5 oktober 1995, nr. C-125/94, aprile srl, in liquidatie vs. Amministrazione delle finanze dello 
stato, Jur. 1995, blz. I-02919, r.o. 32-42. 

21.  HvJ EG 1 juli 1969, nr. 24/68, EC vs. Italië, Jur. 1969, blz. 193, r.o. 7. HvJ EG 14 september 1995, 
nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Simitzi vs. Gemeente Kos (heffing op uitgevoerde goederen we-
gens verlaten van een regio van het Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-2655, r.o. 14. 

22.  HvJ EG 14 september 1995, nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Simitzi vs. Gemeente Kos (heffing op 
uitgevoerde goederen wegens verlaten van een regio van het Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-
2655, r.o. 20. 

23.  HvJ EG 22 april 1999, nr. C-109/98, Société CRT France International vs. Directeur régional des 
impôts de Bourgogne, Jur. 1999 blz. I-02237. HvJ EG 21 september 2000, nrs. C-441/98 en C-442/98, 
Kapniki Michaïlidis AE vs. Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Jur. 2000, blz. I-07145. 

24.  HvJ EG 16 juli 1992, nr. C-163/90, Administration des Douanes et Droits Indirects vs. Léopold Legros 
Louise Brun, née Alidor Armand Joseph Payet Henri Michel Techer, Jur. 1992, blz. I-4625. HvJ EG 
9 augustus 1994, nrs. C-363/93, C-407/93, t/m C-411/93, René Lancry SA, Dindar Confort SA, Ch. Ah-
Son, P. Chevassus-Marche, Conforéunion SA en Dindar Autos SA vs. Direction générale des douanes, 
en Conseil régional de la Réunion, Direction régionale des douanes de la Réunion, Jur. 1994, 
blz. I-03957. r.o. 25 en 29. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-72/03, Carbonati Apuani Srl vs. Comune 
di Carrara (heffing van gelijke werking als douanerecht – accijns van marmer dat op grondgebied 
van gemeente wordt gewonnen, die wordt toegepast wanneer marmer het grondgebied van die 
gemeente verlaat), Jur. 2004, blz. I-08027, r.o. 29. 

25.  HvJ EG 31 mei 1979, nr. 132/78, Denkavit Loire S.à.r.l. vs. Administration des Douanes, Jur. 1979, 
blz. 1923, r.o. 8. HvJ EG 21 september 2000, nrs. C-441/98 en C-442/98, Kapniki Michaïlidis AE vs. 
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), Jur. 2000, blz. I-07145, r.o. 23. 

26.  HvJ EG 9 september 2004, nr. C-72/03, Carbonati Apuani Srl vs. Comune di Carrara (heffing van 
gelijke werking als douanerecht – heffing op marmer dat op grondgebied van gemeente wordt ge-
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KOS-arrest (1995), dat (1) een heffing die door Griekenland op uit andere lidstaten 
afkomstige goederen wordt toegepast wegens hun binnenkomst in een regio van het 
Griekse grondgebied, een HGW is, ook al is die heffing tevens gelegd op uit een ander 
deel van Griekenland afkomstige goederen die in die regio worden binnengebracht, en 
worden ook de uit die regio uitgevoerde goederen ook in de heffing betrokken27, en dat 
(2) een heffing die door Griekenland op naar andere lidstaten uitgevoerde goederen 
wordt toegepast wegens het verlaten van een regio van het Griekse grondgebied, een 
heffing van gelijke werking als een uitvoerrecht is, ook al wordt zij tevens gelegd op 
goederen die uit die regio worden uitgevoerd naar een ander deel van Griekenland28. 

5.2.4 Fiscaal discriminatieverbod 

Het fiscaal discriminatieverbod omvat het fundamentele algemene beginsel van het 
vrije verkeer van goederen binnen de interne markt van de Gemeenschap29. Mutatis 
mutandis geldt hetzelfde voor het mondiaal werkende fiscaal discriminatieverbod in 
WTO-verband. Met het fiscaal discriminatieverbod wordt volstrekte externe neutrali-
teit van de heffing van binnenlandse belastingen nagestreefd30. Het beoogt het vrije 
verkeer van goederen tussen de lidstaten onder normale concurrentieverhoudingen te 
waarborgen door elke vorm van rechtstreekse of zijdelingse bescherming uit te sluiten 
die het gevolg kan zijn van de toepassing van binnenlandse belastingen die onder-
scheid maken tussen binnenlands geproduceerde goederen en goederen uit andere 
lidstaten31 en daardoor de neutraliteit te waarborgen van de binnenlandse belastingen 
ten faveure van de vrije mededinging binnen de interne markt32 dan wel het libe-
raliseringsproces van de wereldhandel (WTO-verband) te waarborgen33. 

Het fiscaal discriminatieverbod heeft tot doel (1) het vrije verkeer van goederen 
tussen de lidstaten onder normale mededingingsvoorwaarden te verzekeren door de 
afschaffing van elke vorm van bescherming die het gevolg kan zijn van de toepassing 
van binnenlandse belastingen die discriminerend zijn ten opzichte van goederen uit 

 
wonnen, die wordt toegepast wanneer marmer het grondgebied van die gemeente verlaat), 
Jur. 2004, blz. I-08027, r.o. 35. 

27.  HvJ EG 14 september 1995, nrs. C-485/93 en C-486/93, Maria Simitzi vs. Gemeente Kos (heffing op 
uitgevoerde goederen wegens verlaten van een regio van het Griekse grondgebied), Jur. 1995, blz. I-
2655, r.o. 17. 

28.  Idem, r.o. 22. 
29.  HvJ EG 5 mei 1982, nr. 15/81, Gaston Schul Douane Expediteur BV (Gaston Schul I) vs. Inspecteur 

der Invoerrechten en Accijnzen Roosendaal, r.o. 33. HvJ EG 25 februari 1988, nr. 299/86, Strafgeding 
tegen Rainer Drexl, Jur. 1988, blz. 1213, r.o. 24. 

30. Artikelen 90-91 EG.  
31.  HvJ EG 27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor gedistilleerd), 

Jur. 1980, blz. 347. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 171/78, EC vs. Denemarken (Aquavit), Jur. 1980, 
blz. 447. 

32.  HvJ EG 11 juli 1989, nr. 323/87, EC vs. Italië (belastingregeling rum), Jur. 1989, blz. 2275. HvJ EG 
27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, 
blz. 347. HvJ EG 4 april 1968, nr. 20/67, Firma Kunstmühle Tivoli vs. Hauptzollamt Würzburg, 
Jur. 1968, blz. 281.  

33.  Zie bijvoorbeeld: artikel XXVIIIbis WTO/GATT. 
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andere lidstaten, en (2) de volstrekte neutraliteit van binnenlandse belastingen te 
waarborgen ten aanzien van de mededinging tussen producten die zich reeds op de 
binnenlandse markt bevinden en producten afkomstig uit andere lidstaten te waar-
borgen34. Het fiscaal discriminatieverbod verbiedt discriminerende en protectionisti-
sche belastingen op goederen.  

Vele malen heeft het HvJ EG vastgesteld, dat het fiscaal discriminatieverbod wordt 
geschonden, wanneer de belasting op goederen uit andere lidstaten en die op gelijk-
soortige binnenlandse goederen op verschillende wijze en volgens verschillende mo-
daliteiten worden berekend, zoals in het SIILIN-arrest (2002) wanneer alleen bij het 
binnengebrachte product waarderingsfactoren in aanmerking worden genomen die de 
waarde ervan ten opzichte van het overeenkomstige nationale product kunnen ver-
groten, waardoor de binnengebrachte goederen, al is het maar in enkele gevallen, 
zwaarder worden belast35. Niet alleen moet daarbij volgens het HvJ EG in het DEENSE 

GEBRUIKTE AUTO’S-arrest (1990) worden gelet op het tarief van de belasting dat al dan 
niet rechtstreeks op nationale en binnengebrachte goederen drukt, maar ook op de 
belastinggrondslag en de overige heffingsmodaliteiten van de betrokken belasting-
regeling36. Zodoende waarborgt het fiscaal discriminatieverbod de neutraliteit van 
binnenlandse belastingen ten aanzien van de mededinging tussen binnenlands voort-
gebrachte en binnengebrachte goederen37 en tussen binnenlandse goederen die naar 

 
34.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 7 mei 1987, nr. 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl vs. Amministrazione 

delle Finanze dello Stato, Jur. 1987, blz. 2085, r.o. 25. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société 
critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, 
r.o. 16. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 9. 
HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 
vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 15. 
HvJ EG 9 maart 1995, nr. C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Público vs. Americo Joao Nunes 
Tadeu (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 1995, blz. I-0479, r.o. 20. 

35.  HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 46 en 54. 
HvJ EG 17 juni 1998, nr. C-68/96, Grundig Italiana SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1998, 
blz. I-3775, r.o. 16. HvJ EG 3 februari 2000, nr. C-228/98, Charalampos Dounias vs. Ypourgio Oiko-
nomikon, Jur. 2000, blz. I-00577, r.o. 41. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy 
vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende be-
lastingtarieven naargelang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – 
eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 34. HvJ EG 22 februari 
2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda Pública (Portugese 
bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 21. HvJ EG 17 juni 1998, nr. 
C-68/96, Grundig Italiana SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1998, blz. I-3775, r.o. 12. HvJ EG 
23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, r.o. 20 en 29. HvJ EG 
17 februari 1976, nr. 45/75, Rewe Zentrale des Lebensmittel Grosshandels GmbH vs. Hauptzollamt 
Landau/Pfalz, Jur. 1976, blz. 181, r.o. 15. HvJ EG 12 mei 1992, nr. 327/90, EC vs. Griekenland (invoer 
van motorvoertuigen – verschillende belastinggrondslag), Jur. 1992, blz. I-3033, r.o. 12. HvJ EG 
15 maart 2001, nr. C-265/99, EC vs. Frankrijk, Jur. 2000, blz. I-2305, r.o. 49. 

36.  HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 18. HvJ EG 
12 mei 1992, nr. C-327/90, EC vs. Griekenland (invoer van motorvoertuigen – verschillende belas-
tinggrondslag), Jur. 1992, blz. I-3033, r.o. 11. 

37.  HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des 
Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343. 
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andere lidstaten worden overgebracht en goederen waarmee die binnenlandse goede-
ren op de markten van andere lidstaten in concurrentie treden38. 

De artikelen 90-91 EG, gelezen in samenhang met de andere EG-verdragsbepalin-
gen betreffende belastingen, moet volgens het HvJ EG in het arrest-FLEMMING KJERULFF 
(1978) aldus worden verstaan, dat het ook elke fiscale discriminatie verbiedt van goe-
deren die binnen de Gemeenschap naar andere lidstaten worden overgebracht39. Ook 
al is een belastingregeling zonder onderscheid naar herkomst van toepassing, toch 
moet die als een schending van het discriminatieverbod worden aangemerkt, wanneer 
vooral belaste binnenlandse producten die op de binnenlandse markt worden ver-
werkt of verhandeld, profiteren van de voordelen die de bestemming van de op-
brengst van de belasting met zich brengt, doordat zij de op deze producten drukkende 
last gedeeltelijk compenseren en aldus uitgevoerde binnenlandse producten benade-
len40. Het fiscaal discriminatieverbod is echter niet bedoeld om een optimalisering van 
het goederenverkeer te bewerkstelligen41. Optimalisering van het intracommunautaire 
handelsverkeer is nog niet mogelijk binnen de tot dusverre beperkt tot stand gebrach-
te harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten op dit gebied. Het staat de lidsta-
ten op vele fiscale gebieden nog steeds vrij om autonoom belastingregelingen in het 
leven te roepen en te handhaven. Het is niet in strijd met het fiscaal discriminatie-
verbod dat (1) de ene lidstaat ten aanzien van dezelfde goederen zwaardere maatrege-
len treft, dat (2) een lidstaat uit andere lidstaten ingevoerde goederen ten opzichte 
van binnenlands vervaardigde goederen minder zwaar belast, en dat (3) er nog intra-
communautair dubbele belasting optreedt, doordat lidstaten op dezelfde goederen, 
zoals op auto’s42 en varkens43, eigen nationale belastingen heffen zonder dat die belas-
ting wordt teruggegeven bij het brengen van die goederen naar andere lidstaten.  

 
HvJ EG 11 juli 1989, nr. 323/87, EC vs. Italië (belastingregeling rum), Jur. 1989, blz. 2275. HvJ EG 
27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, 
blz. 347. 

38.  HvJ EG 10 maart 1992, nrs. C-38/90 en C-151/90, Strafzaken tegen Thomas Edward Lomas en ande-
ren, r.o. 17-18. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegen-
woordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), 
Jur. 2002 blz. I-3657, r.o. 41. HvJ EG 2 augustus 1993, nr. C-266/91, Celulose Beira Industrial (CELBI) 
SA vs. Fazenda Pública, Jur. 1993, blz. I-4337, r.o. 14. 

39.  HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff vs. Preben 
Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543, r.o. 27. 

40.  HvJ EG 2 augustus 1993, nr. C-266/91, Celulose Beira Industrial (CELBI) SA vs. Fazenda Pública, 
Jur. 1993, blz. I-4337, r.o. 14. 

41.  Conclusie A-G Mischo voor HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, 
blz. I-4509, r.o. 15-19. 

42.  HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Nádasdi (C-290/05) en Ilona Németh 
(C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (autoregistratie-
belasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 2006, blz. I-10115, r.o. 46. HvJ EG 
29 april 2004, nr. C-387/01, Harald Weigel en Ingrid Weigel vs. Finanzlandesdirektion für Vorarl-
berg, Jur. 2004, blz. I-04981, r.o. 66 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

43.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegen-
woordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), 
Jur. 2002 blz. I-3657. 
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Het fiscaal discriminatieverbod is van toepassing op uit andere lidstaten afkomstige 
goederen en, in voorkomend geval, op goederen uit van oorsprong derde landen die 
zich in de lidstaten in het vrije verkeer bevinden. Het fiscaal discriminatieverbod is 
niet van toepassing op rechtstreeks uit derde landen ingevoerde goederen44. Met be-
trekking tot binnenlandse belastingen en het handelsverkeer met derde landen bevat-
ten de regels in het EG-verdrag voor de gemeenschappelijke handelspolitiek niet een 
soortgelijke bepaling als het fiscaal discriminatieverbod45. Deze regels, die de Gemeen-
schap de bevoegdheid verschaffen om alle passende maatregelen op het gebied van de 
gemeenschappelijke handelspolitiek te treffen, stellen het zonder norm waaraan nati-
onale belastingregelingen kunnen worden getoetst46. 

5.2.5 Binnenlandse belastingen in EG-verband 

Het begrip binnenlandse belastingen is een verzamelnaam voor alle belastingen en 
andere heffingen die drukken op zowel in het binnenland als elders voortgebrachte 
goederen. Het staat tegenover het begrip belastingen ter zake van grensoverschrijding 
en is afgeleid van de artikelen III en XVI GATT 1947, die ooit model stonden voor het 
vorm te geven fiscaal discriminatieverbod in het EG-verdrag47. Voorts duidt het begrip 
binnenlandse belastingen aan dat het gaat om financiële lasten die zowel op de eigen 
voortbrenging als op van elders komende en naar elders gaande producten drukken. 
Het verwijst niet naar het nationale belastingrecht. Het begrip binnenlandse belasting is 
een verzamelnaam die alle belastingen omvat die zowel op van elders binnengebrach-
te goederen als op gelijksoortige binnenlands geproduceerde goederen worden gelegd, 
onafhankelijk van het doel of het karakter ervan. Het gaat er bij de toepassing van het 
fiscaal discriminatieverbod om, de volstrekte neutraliteit van de binnenlandse belas-
tingen te waarborgen ten aanzien van de concurrentie tussen binnengebrachte en 

 
44. HvJ EG 18 december 1997, nr. C-284/96, Didier Tabouillot vs. Directeur des services fiscaux de 

Meurthe-et-Moselle, Jur. 1997, blz. I-7471, r.o. 23. HvJ EG 17 juli 1997, nrs. C-114/95 en C-115/95, 
Texaco A/S vs. Middelfart Havn, Århus Havn, Struer Havn, Ålborg Havn, Fredericia Havn, Nørre 
Sundby Havn, Hobro Havn, Randers Havn, Åbenrå Havn, Esbjerg Havn, Skagen Havn en Thyborøn 
Havn en Olieselskabet Danmark amba vs. Trafikministeriet, Fredericia Kommune, Køge Havn, Oden-
se Havnevæsen, Holstebro-Struer Havn, Vejle Havn, Åbenrå Havn, Ålborg Havnevæsen, Århus Hav-
nevæsen, Frederikshavn Havn, Esbjerg Havn, Jur. 1997, blz. I-4263, r.o. 35. HvJ EG 13 juli 1994, nr. 
C-130/92, Oto SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1997, blz. I-3281, r.o. 18. HvJ EG 17 juli 1997, nr. 
C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, Kastrup Havn NKE A/S, 
Næstved Havn, Odense Havn, Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid van: Trafikministeriet 
(taxes portuaires sur les navires et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-4085, r.o. 26. 

45. Artikel 133 EG. 
46. HvJ EG 13 juli 1994, nr. C-130/92, Oto SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1994, blz. I-3281, r.o. 20. 
47.  HvJ EG 12 december 1995, nr. C-469/93, Amministrazione delle finanze dello Stato vs. SpA Chiquita 

Italia, Jur. 1995, blz. I-4533. 
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binnenlandse (nationale) goederen48. De belasting kan zijn grondslag vinden in wetge-
ving, internationale overeenkomsten (Benelux)49 of in een administratieve instructie50. 

Binnenlandse belastingen zijn alleen verboden indien en voor zover zij de over-
brenging van goederen naar andere lidstaten zwaarder treffen dan de goederen van 
eigen binnenlandse bodem51. Binnenlandse belastingen zijn dus belastingen die gelij-
kelijk drukken op transacties in het binnenland van een lidstaat ongeacht de herkomst 
van goederen en diensten, zulks in tegenstelling tot het belastbaar feit van het over-
schrijden van een grens52. Zelfs een last, gelegd op uit andere lidstaten afkomstige goe-
deren, terwijl een gelijk of soortgelijk binnenlands voortgebracht product ontbreekt 
(bijvoorbeeld een lidstaat die een forse accijns heft, ter zake van de registratie of inge-
bruikneming van voertuigen, maar zelf geen of nagenoeg geen voertuigen produceert), 
in welk geval deze accijns, ook al drukt hij formeel op alle voertuigen, in de praktijk 
slechts drukt op de uit andere lidstaten afkomstige voertuigen, is geen HGW, maar een 
binnenlandse belasting, wanneer die last behoort tot een algemeen stelsel van binnen-
landse belastingen, waardoor groepen producten stelselmatig worden getroffen vol-
gens objectieve, onafhankelijk van de oorsprong of bestemming van het product toe-
gepaste criteria53. 

Naar aanleiding van een verschillende behandeling van bier afkomstig uit andere 
lidstaten en binnenlands vervaardigd bier in Duitsland overweegt het HvJ EG in het 
BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB-arrest (1976) over het fiscaal discriminatieverbod, ‘dat het 
doel van dit verbod is te waarborgen dat de invoerende Lid-Staat door middel van 
binnenlandse belastingen op ingevoerde produkten en gelijksoortige nationale pro-
dukten de binnenlandse handelaren niet bevoordeelt in vergelijking met hun concur-

 
48.  HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des 

Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343. 
HvJ EG 11 juli 1989, nr. 323/87, EC vs. Italië (belastingregeling rum), Jur. 1989, blz. 2275. 

49.  HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 
vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229. 

50.  HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331. 

51.  Zie bijvooorbeeld: HvJ EG 16 februari 1977, nr. 20/76, Schöttle & Söhne OHG vs. Finanzamt Freu-
denstadt, Jur. 1977, blz. 247. 

52. HvJ EG 3 februari 1981, nr. 90/79, EC vs. Frankrijk, Jur. 1981, blz. 283, r.o. 13. HvJ EG 16 juli 1992, nr. 
C-163/90, Administration des Douanes et Droits Indirects vs.Léopold Legros Louise Brun, née Alidor 
Armand Joseph Payet Henri Michel Techer, Jur. 1992, blz. I-4625, r.o. 11. Vgl. Artikel III WTO/GATT. 

53. HvJ EG 9 september 2004, nr. C-72/03, Carbonati Apuani Srl vs. Comune di Carrara (heffing van 
gelijke werking als douanerecht – heffing op marmer dat op grondgebied van gemeente wordt ge-
wonnen, die wordt toegepast wanneer marmer het grondgebied van die gemeente verlaat), 
Jur. 2004, blz. I-08027, r.o. 17. HvJ EG 3 februari 1981, nr. 90/79, EC vs. Frankrijk, Jur. 1981, blz. 283, 
r.o. 14. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-387/01, Harald Weigel en Ingrid Weigel vs. Finanzlandesdirekti-
on für Vorarlberg, Jur. 2004, blz. I-04981, r.o. 64: ‘onafhankelijk van de oorsprong van de produc-
ten’. Zo ook de EC: EC, Directoraat-Generaal Belastingen en Douane-unie, De fiscale behandeling 
van de intracommunautaire overbrenging en het grensoverschrijdende gebruik van personenvoer-
tuigen, nr. Taxud/255/02, Brussel 9 september 2002, blz. 7. 
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renten uit de andere Lid-Staten, die gelijksoortige produkten in bedoelde Lid-Staat op 
de markt brengen’54. 

In de BENELUX bleek de heffing van de bieraccijns ook discriminerend. Bij invoer van 
bier gold een forfaitair tarief dat was afgeleid van de accijns die gemiddeld drukt op 
bier afkomstig uit een binnenlandse brouwerij met een jaarproductie van 300.000 
hectoliter bier. De jaarproductie van de buitenlandse brouwerij heeft dus geen bete-
kenis voor het accijnstarief bij invoer. Dit betekent dat bier afkomstig uit een buiten-
landse brouwerij met een jaarproductie van minder dan 300.000 hectoliter bier 
zwaarder werd belast dan bier afkomstig uit een binnenlandse brouwerij met een 
gelijke jaarproductie. Naar aanleiding van het BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB-arrest (1976) 
heeft de EC de BENELUX-regeringen verzocht om uitleg omtrent de wijze waarop zij 
voornemens waren de situatie ongedaan te maken55 en in overeenstemming te bren-
gen met de bepalingen van het EEG-verdrag56. Dit is gebeurd bij het Derde Protocol bij 
het BENELUX-verdrag 197257. 

Met betrekking tot de door een nationaal monopolie vastgestelde verkoopprijs van 
gedistilleerd, kan alleen dat gedeelte van die prijs als belasting in de zin van het fiscaal 
discriminatieverbod worden aangemerkt, dat het monopolie op grond van een wette-
lijke regeling als naar hoogte bepaalde accijns van gedistilleerd aan de schatkist moet 
afdragen, terwijl alle andere bij de berekening van de monopolieprijs betrokken ele-
menten of lasten van economische of andere aard buiten beschouwing blijven. Hieruit 
volgt volgens het HvJ EG in het ANDRESEN-arrest en het PABST-arrest (1982) dat een in 
de accijns van van elders binnengebracht gedistilleerd begrepen fiscaal bestanddeel, 
dat overeenkomt met een in de verkoopprijs van het door het monopolie verkochte 
gedistilleerd vervat niet-fiscaal bestanddeel, een discriminatie vormt. Indien dus ver-
schillende fiscale lasten op van elders binnengebracht gedistilleerd enerzijds en an-
derzijds binnenlands monopoliegedistilleerd met een gelijk bedrag worden verlaagd, 
dan duurt de fiscale benadeling van ingevoerd gedistilleerd voort en blijft de genoem-
de discriminatie bestaan58. 

Luxemburg en België heffen krachtens gemeenschappelijke bepalingen in BLEU-
verband in de ‘80-er jaren van de 20e eeuw de bieraccijns niet van het eindproduct 
bier, maar van het bestanddeel warm wort, zonder daarbij rekening te houden met de 
verliezen die optreden in de latere stadia van het vervaardigings- en verpakkingspro-
cedé. Hierdoor was de belastingdruk op het eindproduct bier afhankelijk van de ver-
liezen die optreden bij de omzetting van wort in bier. De belastingdruk is geringer 
naarmate die verliezen kleiner zijn. Van elders ingevoerd bier werd belast op grond-

 
54. HvJ EG 22 juni 1976, nr. 127/75, Bobie Getränkevertrieb GmbH vs. Hauptzollamt Aachen-Nord 

Jur. 1976, blz. 1079, r.o. 3. 
55.  Op basis van artikel 169 EEG-verdrag, thans artikel 226 EG. 
56.  Kamerstukken II 1976-1977, 14 477, nr. 3, blz. 9. 
57.  Trb. 1978, 134. Het Derde Protocol bevat een aanpassing van de artikelen 4 en 5 van het Benelux--

verdrag 1972 aan de rechtspraak van het HvJ EG inzake de accijnsheffing op bier bij invoer. Wet van 
1 oktober 1980, Stb. 609. 

58.  HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331, r.o. 20-22. HvJ EG 25 november 1981, nr. 4/81, Hauptzollamt Flensburg vs. Hermann C. 
Andresen GmbH & Co., KG, Jur. 1981, blz. 2835, r.o. 20. 
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slag van de hoeveelheid eindproduct. Tijdens het vervaardigingsproces, waarbij wort 
in bier wordt omgezet, gaat een bepaalde hoeveelheid vloeistof onvermijdelijk verlo-
ren. Uit 100 liter warm wort met een bepaalde dichtheid wordt minder dan 100 liter 
bier met dezelfde dichtheid vervaardigd. Over het juiste verliespercentage lopen de 
meningen uiteen van 2% tot 10%. Het bedrag van de accijns van elke liter bier werd 
daardoor bepaald door het rendement van de brouwerij. Een brouwerij die uit 100 
liter warm wort 98 liter bier vervaardigt, betaalde minder accijns per liter bier dan een 
brouwerij die uit 100 liter warm wort slechts 90 liter bier vervaardigde. Het is tech-
nisch niet mogelijk achteraf vast te stellen welke hoeveelheid warm wort daadwer-
kelijk verloren is gegaan. Daarom werd voor ingevoerd bier een forfaitaire correctie 
toegepast ter bepaling van de hoeveelheid warm wort die werd geacht in het product 
te zijn gebruikt. De daadwerkelijk ingevoerde hoeveelheden bier werden verhoogd 
met 5%, om rekening te houden met de in de brouwerijen in de lidstaat van herkomst 
opgetreden verliezen, hetgeen overeenkomt met een verliespercentage van 4,7619% 
warm wort. Voor uitgevoerd bier vond een – eveneens forfaitair berekende – terug-
betaling van accijns plaats. Deze forfaitaire verliesberekeningsmethode bracht vanzelf 
mee, dat het kon voorkomen, dat aan een zeer efficiënte bierbrouwer, van wie het 
verlies minder dan 10% bedraagt, bij uitvoer meer accijns werd terugbetaald dan op 
het product is geheven, en bij invoer wat meer werd belast. Een dergelijke belasting-
regeling is volgens het HvJ EG in het LUXEMBURGSE WARM WORT-arrest (1991) en het en 
BELGISCHE WARM WORT-arrest (1991) alleen dan verdragsconform wanneer deze: ‘zo-
danig is ingericht, dat het in elk geval is uitgesloten dat ingevoerd bier zwaarder wordt 
belast dan nationaal bier en bij uitvoer van bier meer belasting wordt terugbetaald 
dan vóór uitvoer op het produkt is geheven’59. Aan deze voorwaarde is voldaan, wan-
neer de accijns van ingevoerd bier met toepassing van het forfaitaire verliespercentage 
warm wort, gelijk is aan de laagste daadwerkelijk op binnenlandse bier drukkende 
accijns, die slechts kan worden vastgesteld aan de hand van het verliespercentage van 
de meest efficiënte binnenlandse brouwerij. De Luxemburgse en Belgische bierac-
cijnsheffing kon aan deze voorwaarde niet voldoen, waarmee Luxemburg en België de 
op hen rustende verdragsverplichtingen60 niet zijn nagekomen ‘door de accijns op bier 
bij invoer te heffen en bij uitvoer terug te betalen op basis van een in procenten uitge-
drukt verlies aan wort in het eindprodukt, dat het verliespercentage in sommige (...) 
brouwerijen overschrijdt’61. Bij uitvoer van goederen naar andere lidstaten mag de 
teruggaaf van binnenlandse belastingen niet het bedrag overschrijden dat daarop al 
dan niet rechtstreeks is geheven62. Als de op een goed geheven binnenlandse belasting 
minder is dan het ter zake van de uitvoer van dat goed terugbetaalde bedrag, is sprake 
van schending van het fiscaal discriminatieverbod, zelfs als daarvan slechts in een 

 
59. HvJ EG 26 juni 1991, nr. C-152/89, EC vs. Luxemburg, Jur. 1991, blz. I-3141, r.o. 21. HvJ EG 26 juni 

1991, nr. C-153/89, EC vs. België, Jur. 1991, blz. I-3171, r.o. 13. 
60.  Krachtens de artikelen 90 en 91 EG. 
61. HvJ EG 26 juni 1991, nr. C-152/89, EC vs. Luxemburg, Jur. 1991, blz. I-3141, r.o. 38. HvJ EG 26 juni 

1991, nr. C-153/89, EC vs. België, Jur. 1991, blz. I-3171, r.o. 29. 
62. Artikel 91 EG. HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff 

vs. Preben Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543. 



5.2   Hoofdstuk 5 / Rechtsgronden Europees accijnsregime 

672 

enkel geval sprake is, omdat een lidstaat die uit eigen beweging de voorkeur heeft 
gegeven aan een globale methode, gehouden is aan te tonen dat in ieder geval binnen 
de dwingend voorgeschreven grenzen van het EG-verdrag te zijn gebleven63. De mo-
raal van dit warmwortverhaal is dus, dat slechts met een forfaitair bedrag mag worden 
gewerkt, mits die forfaitaire waarde haalbaar is in het meest efficiënte binnenlandse 
vervaardigingsproces. 

5.2.6 Binnenlandse belastingen in WTO/GATT-verband 

Artikel III GATT 1947, de bepaling in WTO-verband inzake – onder meer –  binnen-
landse belastingmaatregelen en andere binnenlandse heffingen ten aanzien van inge-
voerde en binnenlands geproduceerde goederen, omvat het fiscaal discriminatiever-
bod. Goederen afkomstig uit andere WTO-lidstaten moeten worden behandeld: ’no 
less favourable than like domestic products’64. Met artikel III GATT 1947 wordt beoogd 
thuismarktbescherming door toepassing van binnenlandse belastingen te vermijden. 
De centrale doelstelling van artikel III GATT 1947 is dus ‘to ensure, as emphasized in 
Article III:1, that internal taxes and other internal charges (...) should not be applied to 
imported or domestic products so as to afford protection to domestic production’65. 
Ter realisering van dit beoogde resultaat, zijn de lidstaten verplicht te voorzien in 
gelijke concurrentievoorwaarden voor ingevoerde goederen in relatie met soortgelijke 
binnenlands vervaardigde goederen66: ‘the intention of the drafters of the Agreement 
was clearly to treat the imported products in the same way as the like domestic prod-
ucts once they had been cleared through customs. Otherwise indirect protection could 
be given’67. Het AB spreekt van een algemeen beginsel, dat bepalend is voor de uitleg 
van alle andere bepalingen van artikel III GATT 1947: ‘Article III:1 articulates a general 
principle’, hetwelk ‘informs the rest of Article III’68 

De ratio van artikel III GATT 1947 is neutraliteit van binnenlandse belastingheffing. 
De doelstelling van artikel III GATT 1947 is uitsluitend het handhaven van gelijke 
concurrentievoorwaarden voor ingevoerde en soortgelijke binnenlands vervaardigde 
goederen: ‘equality of competitive conditions between imported and like domestic 

 
63. Artikel 91 EG. HvJ EG 1 december 1965, nr. 45/64, EC vs. Italië, Jur. 1965, blz. 1057, onder: ‘Ten 

aanzien van het tweede middel’. HvJ EG 17 februari 1976, nr. 45/75, Rewe Zentrale des Lebensmit-
tel Grosshandels GmbH vs. Hauptzollamt Landau/Pfalz, Jur. 1976, blz. 181, r.o. 15. 

64.  Artikel III lid 4 GATT 1947. 
65.  Artikel III lid 1 GATT 1947. Zie onder meer: Panel Report 19 juni 1992, United States – Measures 

affecting alcoholic and malt beverages, BISD 39S/206, § 5.25 eerste volzin. Panel Report 7 november 
1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, BISD 36S/345, § 5.10. 

66.  Report of the Panel on United States – Taxes on petroleum and certain imported substances 
(Superfund Act), adopted on 17 June 1987, BISD 34S/136, § 5.1.9. Panel Report 10 november 1987, 
Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported Wines and Alcoholic Beverages 
(Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.5(b). 

67.  Panel Report 23 oktober 1958, Italian Discrimination Against Imported Agricultural Machinery, 
7S/60, 64, § 11. 

68.  Appellate Body Report, 1 november 1996, nr. AB-1996-2, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages 
(Japanese Shochu II), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, § G. 



Neutraliteit 5.2 

673 

products’69. Het is niet geoorloofd met behulp van een binnenlandse belastingregeling 
binnenlands vervaardigde goederen te bevoordelen boven soortgelijke ingevoerde 
goederen: ‘Accordingly, Article III:2, first sentence, is not concerned with taxes or 
charges as such or the policy purposes Members pursue with them, but with their 
economic impact on the competitive opportunities of imported and like domestic 
products. It follows, in our view, that what must be compared are the tax burdens 
imposed on the taxed products’70. Veranderende handels- of volume-effecten door de 
werking van een belastingregeling zijn voor de toepassing van artikel III niet relevant: 
‘Moreover, it is irrelevant that "the trade effects" of the tax differential between im-
ported and domestic products, as reflected in the volumes of imports, are insignificant 
or even non-existent; Article III protects expectations not of any particular trade vol-
ume but rather of the equal competitive relationship between imported and domestic 
products’71. Het Panel inzake United States – Measures affecting alcoholic and malt bev-
erages (1992) spreekt van ‘the limited purpose of Article III’72. Het Panel inzake United 
States – Taxes on automobiles (1994) bevestigt deze beperkte doelstelling, die ruimte 
laat voor het nastreven van specifieke beleidsdoelen andere dan thuismarktbescher-
ming: ‘The Panel reasoned therefore that Article III serves only to prohibit regulatory 
distinctions between products applied so as to afford protection to domestic produc-
tion. Its purpose is not to prohibit fiscal and regulatory distinctions applied so as to 
achieve other policy goals’73. Het algemene beginsel is een leidraad voor het begrip en 
de uitleg van artikel III: ‘The purpose of Article III:1 is to establish this general princi-
ple as a guide to understanding and interpreting the specific obligations contained in 
Article III:2 and in the other paragraphs of Article III, while respecting, and not dimin-
ishing in any way, the meaning of the words actually used in the texts of those other 
paragraphs. In short, Article III:1 constitutes part of the context of Article III:2, in the 
same way that it constitutes part of the context of each of the other paragraphs in 
Article III’74. Iedere andere lezing is een verkeerde lezing, aldus het AB: ‘Any other 
reading of Article III would have the effect of rendering the words of Article III:1 
meaningless, thereby violating the fundamental principle of effectiveness in treaty 
interpretation. Consistent with this principle of effectiveness, and with the textual 
differences in the two sentences, we believe that Article III:1 informs the first sentence 
and the second sentence of Article III:2 in different ways’75. 

 
69.  Appellate Body Report, 30 juni 1997 (97-2653), nr. AB-1997-2, Canada – certain measures concern-

ing periodicals, WT/DS31/AB/R, blz. 18. 
70.  Panel Report 19 december 2000 (00-5282), Argentina – measures affecting the export of bovine 

hides and the import of finished leather, WT/DS155/R, § 11.182. 
71.  Report of the Panel on United States – Taxes on petroleum and certain imported substances 

(Superfund Act), adopted on 17 June 1987, BISD 34S/136, § 5.1.9. 

72.  Panel Report 19 juni 1992, United States – Measures affecting alcoholic and malt beverages, 
BISD 39S/206, § 5.25.  

73.  Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, 
§ 5.7.  

74.  Appellate Body Report 1 november 1996 (96-3951) , nr. AB-1996-2, Japan – Taxes on Alcoholic 
Beverages (Japanese Shochu II), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, § G. 

75.  Idem. 
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De structuur van artikel III, tweede lid, GATT 1947 (hierna: artikel III(2)) laat ook 
andere gevolgtrekking toe: ‘promoting non-discriminatory competition among im-
ported and like domestic products could not be achieved if Article III:2 were construed 
in a manner allowing discriminatory and protective internal taxation of imported 
products in excess of like domestic products’76. Artikel III GATT 1947 ‘deals with diffe-
rences in treatment between products’77, teneinde te vermijden dat binnenlandse 
fiscale regelgeving wordt gebruikt om de thuismarkt te beschermen, en staat borg 
voor: ‘effective equality of opportunities for imported products in respect of the appli-
cation of laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for 
sale, purchase, transportation, distribution or use of products’78. 

Het fiscaal-discriminatieverbod van artikel III GATT 1947 is gericht op ‘relative 
competitive opportunities created by the government in the market, not the actual 
choices made by enterprises in that market’79. Er kan dus met recht worden gezegd: 
‘This clearly sets a minimum permissible standard as a basis’80. Het staat de lidstaten 
vrij om hun eigen binnenlandse beleidsdoelen door middel van belastingheffing te 
verwezenlijken, zolang als zij niet op een wijze die in strijd komt met het fiscaal dis-
criminatieverbod van artikel III GATT 1947 of met specifieke afspraken die zij bij de 
WTO-overeenkomst hebben gemaakt81. De totstandkomingsgeschiedenis van artikel 
III82 bevestigt, dat artikel III een algemeen verbod op het gebruik van binnenlandse 

 
76.  Panel Report 10 november 1987, Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported 

Wines and Alcoholic Beverages (Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.5(c). 

77.  Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, 
§ 5.5.  

78.  Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, BISD 36S/345, 
386-387, § 5.11. 

79.  Report of the Panel on United States – Measures affecting alcoholic and malt beverages, adopted on 
June 19, 1992, BISD 39S/206, § 5.30. 

80.  Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, BISD 36S/345, 
386-387, § 5.11. 

81.  Appellate Body Report 1 november 1996 (96-3951), nr. AB-1996-2, Japan – Taxes on Alcoholic 
Beverages (Japanese Shochu II), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, § F. 

82. Zie noot 39 van Appellate Body Report 1 november 1996 (96-3951) , nr. AB-1996-2, Japan – Taxes 
on Alcoholic Beverages (Japanese Shochu II), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R: ‘At the 
Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade and Em-
ployment, held in 1947, delegates in the Tariff Agreement Committee addressed the issue of 
whether to include the national treatment clause from the draft Charter for an International Trade 
Organization (‘ITO Charter’) in the GATT 1947. One delegate noted: ‘This Article in the Charter had 
two purposes, as I understand it. The first purpose was to protect the items in the Schedule or any 
other Schedule concluded as a result of any subsequent negotiations and agreements – that is, to 
ensure that a country offering a tariff concession could not nullify that tariff concession by impo-
sing an internal tax on the commodity, which had an equivalent effect. If that were the sole purpose 
and content of this Article, there could really be no objection to its inclusion in the General 
Agreement. But the Article in the Charter had an additional purpose. That purpose was to prevent 
the use of internal taxes as a system of protection. It was part of a series of Articles designed to con-
centrate national protective measures into the forms permitted under the Charter, i.e. subsidies and 
tariffs, and since we have taken over this Article from the Charter, we are, by including the Article, 
doing two things: so far as the countries become parties to the Agreement, we are, first of all, ensu-
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belastingen (fiscaal discriminatieverbod) en andere regelingen bevat om de eigen 
binnenlandse productie te beschermen en dat dit verbod zich ook uitstrekt over goe-
deren die onder de MFN-verplichting van artikel II GATT 1947 vallen83. De lidstaten 
hebben elkaar immers plechtig erkend, dat thuismarktbeschermende maatregelen 
nadelig zijn voor hen allemaal. Het fiscaal discriminatieverbod in de WTO-
overeenkomst84 heeft dus evenals het fiscaal discriminatieverbod in het EG-verdrag 
ten doel het vrije verkeer van goederen tussen de gebieden van de lidstaten onder 
normale concurrentieverhoudingen te verzekeren door elke vorm van rechtstreekse of 
zijdelingse bescherming uit te sluiten die het gevolg kan zijn van de toepassing van 
HGW’n en van binnenlandse belastingen die omwille van thuismarktbescherming 
onderscheid maken tussen nationale goederen en goederen uit andere lidstaten. 

Het algemene beginsel van verboden thuismarktbescherming geeft aan de verschil-
lende volzinnen van artikel III(2), GATT 1947 op verschillende wijze inhoud. Artikel 
III(2), tweede volzin, GATT 1947 ontleent zijn betekenis aan de speciale verwijzing 
naar dit algemene beginsel85: ‘Moreover, no contracting party shall otherwise apply 
internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner 
contrary to the principles set forth in paragraph 1’. Artikel III(2), eerste volzin, GATT 
1947 gebruikt de formulering ‘directly or indirectly’ in twee verschillende contexten: 
een in relatie tot de toepassing van een belasting op ingevoerde goederen en de ander 
in relatie tot de toepassing van een belasting op soortgelijke binnenlandse goederen 
en diensten: ‘The products of the territory of any contracting party imported into the 
territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to 
internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly 
or indirectly, to like domestic products’. Iedere maatregel die direct of indirect invloed 
kan hebben op de concurrentieverhoudingen tussen ingevoerde en soortgelijke bin-
nenlandse goederen komt onder het regime te vallen van artikel III(2), eerste volzin, 

 
ring that the tariff concessions they grant one another cannot be nullified by the imposition of cor-
responding internal taxes; but we are also ensuring that those countries which become parties to 
the Agreement undertake not to use internal taxes as a system of protection.’ 

 This view is reinforced by the following statement of another delegate: ‘(…) [Article III] is necessary 
to protect not only scheduled items in the Agreement, but, indeed, all items for all our exports and 
the exports of any country. If that is not done, then every item which does not appear in the Sche-
dule would have to be reconsidered and possibly tariff negotiations re-opened if Article III were 
changed to permit any action on these non-scheduled items.’. EPCT/TAC/PV.10, blz. 3 en 33’. 

83.  Panel Report 30 juni 1949, Brazilian Internal Taxes, BISD IIS/181, § 4. Report of the Panel on United 
States – Taxes on petroleum and certain imported substances (Superfund Act), adopted on 17 June 
1987, BISD 34S/136, § 5.1.9. Panel Report 16 mei 1990, EEC – Regulation on Imports of Parts and 
Components, BISD 37S/132, § 5.4. 

84.  Artikel III en artikel VI GATT 1947. 
85. Appellate Body Report, 1 november 1996, nr. AB-1996-2, Japan – Taxes on Alcoholic Beverages 

(Japanese Shochu II), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, § H.2 (‘Article III:1 informs Ar-
ticle III:2, second sentence, through specific reference’). Zie ook § 4.8, 5.37 en 5.38 van het Panel 
Report. 
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GATT 1947, of als gevolg daarvan, onder dat van de tweede volzin, gegeven de bredere 
toepasselijkheid hiervan86. 

Artikel III(2), eerste volzin, GATT 1947 dient naar vaste WTO-rechtspraak: ‘to pro-
tect expectations on the competitive relationship between imported and domestic 
products’87. De bepaling ziet dus louter op de heffing van binnenlandse belastingen en 
verbiedt vóór alles een verschillende behandeling van ingevoerde goederen ten over-
staan van in het binnenland voortgebrachte goederen of bescherming van de binnen-
landse markt: ‘If regulatory distinctions were drawn explicitly with respect to the 
origin of the product, or with respect to manifestly different products, then the consis-
tency with Article III:2 or 4 could be determined in a straightforward manner. If the 
regulatory distinctions were not drawn explicitly with respect to origin, then it had to 
be determined whether the products were ‘like’. (...) The Panel noted (...) that the key 
criterion in judging likeness under Article III was whether the measure was applied 
“so as to afford protection to domestic production” ‘88. Ook artikel III(2) en artikel III(4) 
GATT 1947 moeten worden gelezen in het licht van het algemene beginsel89: ‘had to be 
read in the light of this central purpose’90. 

Harmonisatie van belastingwetgevingen van de lidstaten is overigens geen doel van 
artikel III GATT 1947: ‘The purpose of Article III is not to harmonize the internal taxes 
and regulations of contracting parties, which differ from country to country’91. De 
WTO-pendant van artikel 95 EG (het streven naar harmonisatie van de belastingstel-
sels van de EG-lidstaten) is de afspraak tussen de WTO-lidstaten om periodiek geza-
menlijke tariefrondes te organiseren. Om handelsbelemmeringen te slechten kan het 
fiscaal-discriminatieverbod dus maar beperkt worden ingezet. De centrale doelstelling 
van artikel III GATT 1947 wordt verwezenlijkt, onderscheidenlijk het algemene begin-
sel wordt gewaarborgd met gelijke concurrentievoorwaarden voor alle goederen, 
ongeacht herkomst: ‘to ensure that imported products benefit from conditions of 
competition no less favourable than like domestic products’92. Een belastingmaatregel 
mag dus nooit differentiëren naar herkomst van goederen en moet dus steeds een 
zonder-onderscheid-naar-herkomst-maatregel zijn. Het maken van onderscheid naar 
herkomst van goederen is onverenigbaar met de WTO-overeenkomst, en dus verbo-
den: ‘The drafting history and the purpose of Article III made clear that GATT contract-
ing parties retained the right to promulgate taxes or regulations that created distinct 

 
86.  Appellate Body Report, 30 juni 1997 (97-2653), nr. AB-1997-2, Canada – certain measures concern-

ing periodicals, WT/DS31/AB/R, § IV. 
87.  Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, BISD 36S/345, 

386-387, § 5.13 
88.  Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, 

§ 5.5.  
89.  Panel Report 19 juni 1992, United States – Measures affecting alcoholic and malt beverages, 

BISD 39S/206. 
90.  Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, 

§ 5.7.  
91.  Report of the Panel on United States – Measures affecting alcoholic and malt beverages, adopted on 

June 19, 1992, BISD 39S/206, § 5.71. 
92.  Artikel III lid 4 GATT 1947. 
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categories among similar products, but that did not, on their face, discriminate against 
imports’93. Dit stemt overeen met de bredere doelstelling van gelijke concurrentie-
voorwaarden voor goederen die in het vrije verkeer van een lidstaat zijn gebracht: 
‘This accords with the broader objective of Article III to provide equal conditions of 
competition once goods had been cleared through customs, and to protect thereby the 
benefits accruing from tariff concessions. This object and purpose of Article III:2 of 
promoting non-discriminatory competition among imported and like domestic prod-
ucts could not be achieved if Article III:2 were construed in a manner allowing dis-
criminatory and protective internal taxation of imported products in excess of like 
domestic products’94. 

Net zo min als compenserende heffingen aan de grens (douanerechten, BTA’s) ge-
schikt zijn om als corrigerend instrument te worden ingezet voor belastingen die niet 
rechtstreeks aangrijpen bij goederen, kunnen dergelijke correcties ook niet worden 
ingebouwd in binnenlandse (belasting)maatregelen die niet rechtstreeks aangrijpen 
bij goederen. 

5.2.7 Reikwijdte fiscaal discriminatieverbod 

Het fiscaal discriminatieverbod is een ruim begrip. Eronder vallen volgens het HvJ EG 
in het PABST-arrest (1982): ‘alle fiscale regelingen die inbreuk kunnen maken op de 
gelijkheid van behandeling van nationale en ingevoerde produkten’95 en ‘elke fiscale 
discriminatie van produkten die naar andere Lid-Staten worden uitgevoerd’96. Volgens 
het HvJ EG in het FRANSE ZOETE WIJNEN EN LIKEURWIJNEN-arrest (1987) kan de Franse 
belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en likeurwijnen die zonder onder-
scheid geldt voor binnenlandse en voor van elders afkomstige wijnen niet worden 
geacht in strijd te zijn met het gemeenschapsrecht om de enkele reden, dat zij op 
discriminerende wijze kan worden toegepast, zolang niet is aangetoond dat dat ook 
metterdaad gebeurt97. 

De werkingssfeer van het fiscaal discriminatieverbod wordt bepaald door de iden-
tieke begrippen goed of product, dat wil zeggen alle voorwerpen die in het kader van 
handelstransacties over een grens worden vervoerd, ongeacht de aard van die transac-
ties. Het EG-verdrag definieert deze begrippen niet. Het HvJ EG verstaat onder goede-
ren en producten: ‘de waren die op geld waardeerbaar zijn en als zodanig het voor-

 
93.  Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, 

§ 3.86 en § 3.177. 
94.  Panel Report 10 november 1987, Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported 

Wines and Alcoholic Beverages (Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.5 c). Zie ook: Report of the 
Panel on United States – Measures affecting alcoholic and malt beverages, adopted on June 19, 1992, 
BISD 39S/206, § 5.9 en § 5.25. 

95. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331, r.o. 19. 

96. HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff vs. Preben 
Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543, r.o. 27. 

97. HvJ EG 7 april 1987, nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en 
likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 10 laatste volzin. 
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werp van handelstransacties kunnen vormen’98. Een voorwaarde is, dat die goederen 
zich in het vrije verkeer van de Gemeenschap bevinden, daaronder begrepen goederen 
herkomstig uit derde landen99. Goederen en producten zijn in dit verband tastbare 
voorwerpen. Verzekeringen en andere financiële ‘producten’ zijn niet tastbaar en zijn 
daarom diensten en vallen als zodanig onder het dienstenregime van het EG-verdrag. 
Ook documenten die een bepaalde waarde vertegenwoordigen, zoals waardepapieren, 
geld en vergunningen zijn geen goederen. Diensten zijn volgens het HvJ EG in het 
ASPA-arrest (1988) geen producten in de zin van het fiscaal discriminatieverbod100. 
Belastingen en andere heffingen die het intracommunautaire dienstenverkeer kunnen 
beperken, moeten volgens het SECO EN DESQUENNE-arrest (1982) worden getoetst aan 
het dienstenregime van het EG-verdrag101. Voor kapitaalmarkt- en financiële diensten 
gelden de bijzondere regels voor de liberalisatie van het kapitaalverkeer102. 

Artikel III GATT 1947 heeft alleen betrekking op goederen en op bestanddelen van 
goederen die fysiek bestanddeel zijn blijven uitmaken van eindproducten. Artikel III is 
niet van toepassing op diensten, niet op producenten of hun winsten, niet op de omzet 
of de omvang van een onderneming en niet op productieprocessen: ‘In particular, 
Article III:1, which sets out the principle underlying Article III, refers to treatment 
resulting from measures applied to products. (...) The Panel found therefore that the 
Note ad Article III could only permit the enforcement, at the time or point of importa-
tion, of those laws, regulations and requirements that affected or were applied to the 
imported and domestic products considered as products’103. Te ver verwijderde ver-
banden met de goederen als zodanig zouden afdwingbaarheid van het non-
discriminatiebeginsel van artikel III en derhalve de handhaafbaarheid van de doelstel-
lingen van de WTO ernstig in gevaar kunnen brengen: ‘The Note [bij artikel III GATT 
1947] could therefore not apply to the enforcement at the time or point of importation 
of laws, regulations or requirements that related to policies or practices that could not 
affect the product as such, and that accorded less favourable treatment to like pro-
ducts not produced in conformity with the domestic policies of the importing coun-
try’104. Wanneer dus een maatregel de toegang van goederen afhankelijk stelt van de 
wijze waarop die goederen zijn geproduceerd of van het in  en uitvoerbeleid van lan-
den via welke die goederen worden geïmporteerd, zijn niet meer de goederen als 

 
98. HvJ EG 10 december 1968, nr. 7/68, EC vs. Italië (voorwerpen van artistiek, historisch, archeologisch 

of ethnografisch belang), Jur. 1968, blz. 0617, r.o. 2. 
99. HvJ EG 7 mei 1987, nr. 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl vs. Amministrazione delle Finanze dello 

Stato, Jur. 1987, blz. 2085, r.o. 26 en 28. 
100. HvJ EG 21 september 1988, nr. 267/86, Pascal van Eycke vs. ASPA NV, Jur. 1988, blz. 4769, beant-

woording derde vraag, zevende en achtste volzin. 
101. Artikel 49 t/m artikel 55 EG. HvJ EG 3 februari 1982, nrs. 62/81 en 63/81, De Naamloze Vennoot-

schap naar Frans recht Seco en de Naamloze Vennootschap naar Frans recht Desquenne & Giral 
vs. Etablissement d'Assurance Contre La Vieillesse et l'Invalidité, Jur. 1982, blz. 0223.  

102. Artikel 51 lid 2 EG. 
103.  Panel Report 20 mei 1994, United States – Restrictions affecting direct and indirect imports of tuna 

and tuna products (Tuna III), DS29/R, § 5.8, zesde volzin. 
104.  Panel Report 20 mei 1994, United States – Restrictions affecting direct and indirect imports of tuna 

and tuna products (Tuna III), § 5.8, slotzin. 
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zodanig in het geding. Er moet dan worden teruggevallen op verdragsbepalingen die 
de kwantitatieve invoer- en uitvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking 
regelen: ‘(...) and that none of these practises, policies and methods could have any 
impact on the inherent character of tuna as a product’105. 

Een belasting die deel uitmaakt van een algemeen stelsel van binnenlandse belas-
tingen waardoor van elders afkomstige goederen volgens dezelfde criteria stelselmatig 
worden getroffen als soortgelijke in het binnenland voortgebrachte goederen, valt 
onder het bereik van het fiscaal discriminatieverbod106. Het fiscaal discriminatieverbod 
bereikt volgens het PABST-arrest (1982) alle fiscale regelingen die inbreuk kunnen 
maken op de gelijkheid van behandeling van binnenlandse goederen en van goederen 
van elders afkomstig107 en waarborgt onder normale mededingingsvoorwaarden de 
neutraliteit tussen deze goederen doordat het alle nationale fiscale wetgeving van 
discriminerende of protectionistische aard ten aanzien van ‘produkten van de overige 
Lid-Staten’ verbiedt108. Een belastingstelsel is volgens het HvJ EG in de LUXEMBURGSE EN 

BELGISCHE WARM WORT-arresten (1991) slechts verenigbaar met het fiscaal discrimina-
tieverbod wanneer het zodanig is ingericht, dat het in alle gevallen is uitgesloten, dat 
vanuit andere lidstaten afkomstige goederen zwaarder worden belast dan binnenland-
se goederen109. 

In het ESSEVI EN SALENGO-arrest (1981) geeft het HvJ EG een oordeel over de diritto 
erariale, de Italiaanse accijnswetgeving voor gedistilleerd. De diritto erariale bevatte 
een verlaagd accijnstarief voor gedistilleerde dranken, aan de vereisten waarvan ge-
distilleerde dranken van buiten Italië nimmer konden voldoen. Van het belasting-
voordeel kon alleen worden geprofiteerd als tijdens de productie in Italië door de 
Italiaanse overheid kon worden gecontroleerd. Dergelijke belastingmaatregelen ken-
merken zich overduidelijk door de bedoeling te discrimineren en door de duidelijke 
discriminerende werking110. 

Artikel III GATT 1947 heeft betrekking op: ‘any laws or regulations which might ad-
versely modify the conditions of competition between the domestic and imported 

 
105.  Panel Report 20 mei 1994, United States – Restrictions affecting direct and indirect imports of tuna 

and tuna products (Tuna III), § 5.9. 
106. Artikelen 90-91 EG. 
107. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 

blz. 1331, r.o. 19. 
108. Artikelen 90-91 EG. Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG vormen de eerste en tweede alinea van 

artikel 90 EG in het stelsel van het EG-verdrag een aanvulling op de bepalingen van het EG-verdrag 
betreffende de afschaffing van douanerechten en heffingen van gelijke werking (HGW). HvJ EG 
7 mei 1987, nr. 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl vs. Amministrazione delle Finanze dello Stato, 
Jur. 1987, blz. 2085, r.o. 25. HvJ EG 17 juni 1998, nr. C-68/96, Grundig Italiana SpA vs. Ministero del-
le Finanze, Jur. 1998, blz. I-3775, r.o. 11. 

109. Zie onder meer: HvJ EG 26 juni 1991, nr. C-152/89, EC vs. Luxemburg, Jur. 1991, blz. I-3141, r.o. 21. 
HvJ EG 17 juni 1998, nr. C-68/96, Grundig Italiana SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1998, 
blz. I-3775, r.o. 12. HvJ EG 3 februari 2000, nr. C-228/98, Charalampos Dounias vs. Ypourgio Oiko-
nomikon, Jur. 2000, blz. I-00577, r.o. 41. HvJ EG 15 maart 2001, nr. C-265/99, EC vs. Frankrijk, 
Jur. 2001, blz. I-2305, r.o. 40. 

110. HvJ EG 27 mei 1981, nrs. 142/80 en 143/80, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs. Essevi 
SpA Carlo Salengo (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1981, blz. 1413, r.o. 22 
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products’111, met als doel de ‘effective equality of opportunities for imported pro-
ducts’112. Het toepassingsgebied van artikel III GATT 1947 is naar vaste WTO-recht-
spraak ruim: ‘A demonstration that a measure inconsistent with Article III:2, first 
sentence, has no or insignificant effects would therefore not be a sufficient demonstra-
tion that the benefits accruing under that provision had not been nullified or impaired 
even if such a rebuttal were in principle permitted’113. In een andere paneluitspraak 
luidt het dat ‘the ‘no less favourable’ treatment requirement of Article III:4 has to 
understood as applicable to each individual case of imported products’114. Het toepas-
singsgebied van artikel III GATT 1947 is ook volgens de ‘Notes and Supplementary 
Provisions, Ad Article III GATT’ breed: ‘(...) any law, regulation or requirement (...) 
which applies to an imported product and to the like domestic product and is (...) 
enforced in the case of the imported product at the time or point of importation, is 
nevertheless to be regarded as (...) a law, regulation or requirement (...) subject to the 
provisions of Article III’115. 

De reikwijdte van artikel III GATT 1947 is niet los te zien van de doelstelling van ar-
tikel II GATT 1947: ‘(...) but also in the light of the purpose of Article II, which is to 
ensure, that internal taxes and regulations “not be applied to imported or domestic 
products so as to afford to domestic production” ‘116. 

Geen enkele bepaling in de GATT 1947 of het EG-verdrag, noch een algemeen be-
ginsel van WTO-recht of Europees recht staat er overigens aan in de weg, dat binnen-
lands voortgebrachte goederen ongunstiger worden behandeld dan uit andere gebie-
den van WTO-lidstaten of EU-lidstaten binnengebrachte goederen (omgekeerde dis-
criminatie). 

5.2.8 Belastingdifferentiaties 

Belastingdifferentiaties, zoals vrijstellingen, verlaagde tarieven, verminderingen, te-
gemoetkomingen, teruggaafregelingen en aftrekposten (belastinguitgaven) hebben 
het karakter van subsidies dan wel van toedeling van andere voordelen aan belasting-
plichtigen. Zij zijn gegoten in de vorm van lastenverlichtende maatregelen die zijn 
ingebed in het belastingstelsel zelf, met als gevolg dat het bestaan, werking en de bud-
gettaire betekenis ervan nogal vaak aan het zicht onttrokken zijn117. Dit instrument 

 
111.  Panel Report 23 oktober 1958, Italian Discrimination Against Imported Agricultural Machinery, 

7S/60, 64, § 12. 
112.  Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, BISD 36S/345, 

386-387, § 5.11. 
113.  Panel Report 17 juni 1987, United States – Taxes on petroleum and certain imported substances 

(Superfund Act), BISD 34S/136, § 5.1.9  
114.  Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, BISD 36S/345, 

386-387, § 5.14 
115.  Notes and Supplementary Provisions, Ad Article III GATT. 
116.  Report of the Panel on United States – Measures affecting alcoholic and malt beverages, adopted on 

June 19, 1992, BISD 39S/206. 
117. Tax expenditures blijven in veel lidstaten in duisternis gehuld, zicht op de doeltreffendheid van de 

bestede gelden ontbreekt en aan evaluatie wordt veelal niet toegekomen. De belastinguitgaaf zou 
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leent zich goed voor aan- dan wel ontmoediging van het ge- of verbruik van bepaalde 
goederen en diensten en valt typisch vanwege zijn mogelijke sociaal-economische ef-
fecten onder het fiscaal discriminatieverbod, dat immers specifiek ziet op onthef-
fingsmaatregelen die binnenlandse goederen gunstiger behandelen dan gelijksoortige 
uit andere lidstaten binnengebrachte goederen118. 

Belastingdifferentiaties zijn volgens het HvJ EG in het FRANSE GEDISTILLEERDE 

DRANKEN-arrest (1980) in beginsel verdragsconforme en derhalve geoorloofde modali-
teiten en bepaald niet verboden, ‘met name wanneer zij het behoud mogelijk maken 
van produkties of ondernemingen, die zonder deze bijzondere fiscale faciliteiten, 
vanwege de stijging van de produktiekosten niet meer rendabel zouden zijn, doch 
zulks onder voorwaarde dat de Lid-Staten die van deze mogelijkheid gebruik maken, 
dergelijke faciliteiten zonder onderscheid en protectionisme ook uitbreiden tot de 
geïmporteerde produkten die in dezelfde omstandigheden verkeren’119. Bij de huidige 
stand van het gemeenschapsrecht en zolang de betrokken bepalingen niet zijn een-
gemaakt of geharmoniseerd, is het de lidstaten zeker niet verboden120 ‘een stelsel van 
gedifferentieerde belastingen naargelang van de diverse categorieën van produkten in 
te voeren, indien de toegekende belastingfaciliteiten ter bereiking van wettige econo-
mische en sociale doelen worden aangewend’121. De lidstaten zijn volgens het HvJ EG 
in onder meer in de arresten HUMBLOT (1985), JACQUES FELDAIN (1985) en NÁDASDI EN 

NÉMETH (2006) bij de actuele stand van het gemeenschapsrecht vrij om bepaalde goe-
deren te onderwerpen aan een progressieve belasting naar een objectief criterium, 
voor zover deze belasting geen discriminerende of beschermende werking heeft122, en 
in het arrest-FRANSE ZOETE WIJNEN EN LIKEURWIJNEN (1987) ‘om aan de hand van objectie-
ve criteria, zoals de gebruikte grondstoffen of de toegepaste produktieprocédés, voor 

 
moeten worden meegebudgetteerd in de begroting, hetgeen meebrengt, dat door jaarlijkse aanbie-
ding aan het parlement de belastinguitgaven tezamen met alle andere uitgaven bezien en bediscus-
sieerd kunnen worden. Voor sommige belastingplichtigen is door tax expenditures sprake van be-
dekte belastingvrijdom; er wordt meer verrekend dan in feite wordt geheven. 

118. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331, r.o. 19. 

119. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 
1980, blz. 347, samenvatting r.o. 4, afgeleid van r.o. 16. 

120. Onder meer: HvJ EG 15 maart 1983, nr. 319/81, EC vs. Italië (belasting op gedistilleerde dranken), 
Jur. 1983, blz. 601. HvJ EG 17 september 1987, nr. 433/85, Jacques Feldain vs. Directeur Général des 
Impôts, Colmar (differentiële belasting op voertuigen), Jur. 1987, blz. 3521. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 
252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des Services Fiscaux de La 
Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 31. HvJ EG 9 mei 1985, 
nr. 112/84, Michel Humblot vs. Directeur des Services Fiscaux, Vesoul (progressieve belasting op 
voertuigen), Jur. 1985, blz. 1367, r.o. 12-13. HvJ EG 16 december 1986, nr. 200/85, EC vs. Italië (dif-
ferentiele btw-tarieven voor voertuigen met dieselmotor), Jur. 1986, blz. 3953, r.o. 8 en 10. 

121. HvJ EG 10 oktober 1977, nr. 148/77, Hanssen Jun. & O.C. Balle GmbH & Co. vs. Hauptzollamt Flens-
burg, Jur. 1977, blz. 1787. 

122. HvJ EG 9 mei 1985, nr. 112/84, Michel Humblot vs. Directeur des Services Fiscaux, Vesoul (progres-
sieve belasting op voertuigen), Jur. 1985, blz. 1367, r.o. 12-13. HvJ EG 17 september 1987, nr. 
433/85, Jacques Feldain vs. Directeur Général des Impôts, Colmar (differentiële belasting op voer-
tuigen), Jur. 1987, blz. 3521, r.o. 11. 
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bepaalde produkten, zelfs indien deze gelijksoortig zijn in de zin van artikel 95 [artikel 
90 EG], eerste alinea, EEG-Verdrag, een stelsel van gedifferentieerde belastingheffing 
in te voeren’123. 

Directe belastingen vallen in beginsel niet onder het fiscaal discriminatieverbod, 
maar hun belastingdifferentiaties wel, welke zo nodig kunnen worden getoetst aan 
het fiscaal discriminatieverbod het staatssteunverbod124 en aan het verbod op kwanti-
tatieve invoer- en uitvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking als verbo-
den kwantitatieve invoer- en uitvoerbeperkingen125. 

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG zijn belastingdifferentiaties in algemene 
stelsels van binnenlandse belastingen van de lidstaten niet discriminerend, als deze126: 
1. gericht zijn op de verwezenlijking van een economisch of sociaal beleidsoogmerk; 
2. verenigbaar zijn met de in het EU-verdrag en in het daarvan afgeleide recht gestel-

de eisen; en 
3. in uitvoeringsbepalingen alle mogelijke, rechtstreekse of indirecte, discriminatie 

jegens importen uit derde landen en/of iedere vorm van bescherming van concur-
rerende nationale goederen, worden vermeden. 

 
Het door een nationale overheid gehanteerd differentiatiecriterium dient uitdrukkelijk 
gerechtvaardigd te kunnen worden127. 

Zoals in EG-verband geoorloofd is128, zijn belastingdifferentiaties ten aanzien van 
gelijksoortige goederen (‘like products’) met een specifiek beleidsdoel als rechtvaardi-

 
123. HvJ EG 7 april 1987, nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en 

likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 6. HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos 
Nádasdi (C-290/05) en Ilona Németh (C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális 
Parancsnoksága (autoregistratiebelasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 
2006, blz. I-10115, r.o. 51. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (re-
gionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naarge-
lang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor 
ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 30. 

124.  Artikel 87-88 EG. 
125. Artikel 28-30 EG. HvJ EG 7 mei 1985, nr. 18/84, EC vs. Frankrijk (fiscale voordelen voor de pers), 

Jur. 1985, blz. 1339. 
126. Zie onder meer: HvJ EG 14 januari 1981, nr. 140/79, Chemial Farmaceutici vs. DAF SpA, Jur. 1981, 

blz. 1, r.o. 14. HvJ EG 14 januari 1981, nr. 46/80, SpA Vinal vs. SpA Orbat (belastingregeling gedena-
tureerde alcohol), Jur. 1980, blz. 77, r.o. 13. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken 
(belastingregeling voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 20. HvJ EG 7 april 1987, nr. 
196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en likeurwijnen), 
Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 6. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (re-
gionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naarge-
lang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor 
ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 30. Zie ook: overweging 24 considerans Richtlijn 
energiebelastingen en artikel 5 Richtlijn energiebelastingen. 

127. Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 8 januari 1980, nr. 21/79, EC vs. Italië (geregenereerde afgewerkte olie), 
Jur. 1980, blz. 1. HvJ EG 24 november 1993, nrs. C-267/91 en 268/91, Strafzaken tegen B. Keck en 
D. Mithouard, Jur. 1993, blz. 6097, NJ 1994/470, r.o. 15. 

128.  Artikelen 90-91 EG-verdrag. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling 
voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 20. HvJ EG 7 april 1987, zaak 196/85, EC vs. 
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gingsgrond ook in WTO-verband mogelijk. Hierover oordeelde het Panel in de zaak 
Japan – Customs duties, taxes and labelling practices on imported wines and alcoholic 
beverages (1987) als volgt: ‘The Panel further noted, that, pursuant to the ‘general 
exceptions’ listed in Article XX, Article III:2 must not be construed ‘to prevent the 
adoption or enforcement by any contracting party of measures (…) (b) necessary to 
protect human, animal or plant life or health’ (Article XX:(b)); non-discriminatory 
measures under this exception clause might also entail differential tax rates on like 
products’129. Dat deze formulering niet zo maar een losse overweging is, moge blijken 
uit het feit, dat het Panel deze visie uitvoeriger herhaalt, en concludeert dat de lidsta-
ten op fiscaal gebied ruime beleidsvrijheid bezitten: ‘The “general exceptions” pro-
vided for in GATT Article XX might also justify internal tax differentiations among like 
or directly competitive products, for instance if ‘necessary to protect human (…) or 
plant life or health’ (Article XX,b). The Panel found, therefore, that the General Agree-
ment reserved each contracting party a large degree of freedom to decide autono-
mously on the objectives, level, principles and methods of its internal taxation of 
goods’130. Volgens de EC zijn differentiaties binnen ‘like products’ geoorloofd op de 
uitdrukkelijke voorwaarde, dat eventuele thuismarktbeschermende elementen in een 
regeling kunnen worden opgespoord en geëlimineerd door middel van strikte toepas-
sing van de tweestappenprocedure: ‘Article III was intended to permit taxes to differ-
entiate among products. The EC admitted this despite the proscription against provid-
ing preferential treatment to “like domestic products”. The EC argued that all automo-
biles were “like products”, but yet that Article III did not require that “all like products 
had to be subject to exactly the same tax”. Accordingly, it proposed this two-part test 
to create an exception within Article III to tax different categories of “like products” 
‘131. Dit biedt, zoals gezegd, mogelijkheden om goederen, uiteraard zonder onderscheid 
naar herkomst, toe te rusten (al dan niet verplicht) met een onderscheidend kenmerk 

 
Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 
6. 

129.  Panel Report 10 november 1987, Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported 
Wines and Alcoholic Beverages (Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.9 d). 

130.  Panel Report 10 november 1987, Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported 
Wines and Alcoholic Beverages (Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.13. 

131. Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, DS31/R (1994), not adopted, 
§ 3.65. Deze paneluitspraak is uiteindelijk niet door de GATT-raad aangenomen, omdat de tekst van 
de uitspraak volgens de Europese Commissie zo kan worden uitgelegd dat in de eerste onderzoeks-
stap, de stap waarin de ‘likeness’ van goederen wordt onderzocht, al direct en doorslaggevend aan 
de orde kan komen of een gedifferentieerde belastingmaatregel thuismarktbeschermend is of een 
ander beleidsdoel dan thuismarktbescherming dient (zie § 5.9). Een dergelijke uitleg zou er volgens 
de EC toe kunnen leiden, dat aan de tweede stap niet meer wordt toegekomen waardoor de toet-
sing aan het handelsdiscriminatieverbod wordt gefrustreerd. Het fundamentele bezwaar hiervan 
ligt in bewijsposities en bewijslasten. Thuismarktbescherming is in internationale handelsgeschil-
len door en vanuit een klagende WTO-lidstaat bepaald lastiger te bewijzen dan discriminatie. Het 
overslaan van de tweede stap is volgens de Commissie derhalve evident ongewenst. Ondanks dat 
deze paneluitspraak vanwege deze mogelijke uitleg niet is aangenomen, zijn de rechtsoverwegin-
gen van het Panel interessant, omdat daarin lijnen van eerdere paneluitspraken worden voortgezet 
en doorgetrokken. 



5.2   Hoofdstuk 5 / Rechtsgronden Europees accijnsregime 

684 

(bijvoorbeeld een communautair milieukeur) en daarmee in aanmerking te laten 
komen voor een verlaagd tarief en goederen zonder keur daarvan uit te sluiten. 

De ‘general exceptions’ waaraan het Panel refereert, zijn gecodificeerd in artikel XX 
GATT 1947. Hoewel in GATT 1947, in tegenstelling tot het op het gebied van duurzame 
ontwikkeling ambitieuze EG-verdrag, geen uitdrukkelijke doelstelling van duurzame 
ontwikkeling voorkomt, zijn toch differentiaties mogelijk op grond van deze ‘general 
exceptions’. Voor zover voor specifieke beleidsdoelen relevant luidt artikel XX GATT 
1947: ‘Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner 
which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between 
countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on interna-
tional trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or 
enforcement by any contracting party of measures: (a) necessary to protect public 
morals; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; (…) 
(d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsist-
ent with the provisions of this Agreement (…) (g) relating to the conservation of ex-
haustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with 
restrictions on domestic production and consumption; (...)’132. De maatregelen die 
worden getoetst aan artikel XX zijn precies die maatregelen die eerst geacht worden 
inbreuk op de WTO-verplichtingen te maken133. 

5.2.9 Economisch of sociaal beleidsoogmerk 

Een economisch of sociaal beleidsoogmerk, ofwel een dwingende reden van algemeen 
belang, kan zoal gelegen zijn in behoud van het nationale historisch en artistiek be-
zit134, beroepsethiek ter bescherming van degenen te wier behoeve diensten worden 
verricht135, bescherming van de intellectuele eigendom136, bescherming van werkne-
mers137, bevordering van de ontwikkeling van motoren met minder brandstof-

 
132.  Artikel XX(a)(b)(d)(g) GATT 1947. 
133.  Report of the Panel 7 februari 1984, Canada – Administration of the Foreign Investment Review Act, 

BISD 30S/140. Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, 
BISD 36S/345, 386-387. Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, 
DS31/R (1994), not adopted. 

134. HvJ EG 26 februari 1991, nr. C-180/89, EC vs. Italië (Toeristengids II), r.o. 20. 
135. HvJ EG 18 januari 1979, nrs. 110/78 en 111/78, Ministère Public Chambre Syndicale des Agents 

Artistiques et Impresarii de Belgique, A.S.B.L. vs. Willy van Wesemael en anderen, Jur. 1979, blz. 35, 
r.o. 28. 

136. HvJ EG 27 maart 1980, nr. 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs.Denkavit Italiana Srl, 
Jur. 1980, blz. 1205, r.o. 15. 

137. HvJ EG 17 december 1981, nr. 279/80, Strafzaak tegen Alfred John Webb, Jur. 1981, blz. 3305, 
r.o. 19. HvJ EG 3 februari 1982, nrs. 62/81 en 63/81, De Naamloze Vennootschap naar Frans recht 
Seco en de Naamloze Vennootschap naar Frans recht Desquenne & Giral vs. Etablissement d'Assu-
rance Contre La Vieillesse et l'Invalidité, Jur. 1982, blz. 0223, r.o. 14. HvJ EG 27 maart 1990, nr. 
C-113/89, Société Rush Portuguesa LDA vs. Office National d'Immigration, Jur. 1990, blz. I-1417, 
r.o. 18. 
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verbruik138, het bevorderen van distillatie van landbouwproducten139, consumentenbe-
scherming140, cultuurbeleid141, dierenwelzijn142, duurzame ontwikkeling, waaronder 
milieubescherming143, eerlijkheid van handelstransacties144, historische en artistieke 
rijkdommen en de ruimst mogelijke verspreiding van de kennis van de kunst en cul-
tuur van een land145, het ontmoedigen van het gebruik van bepaalde speelappara-
tuur146, openbare veiligheid147, het regenereren van olie148, de strijd tegen de onder-

 
138. HvJ EG 17 september 1987, nr. 433/85, Jacques Feldain vs. Directeur Général des Impôts, Colmar 

(differentiële belasting op voertuigen), Jur. 1987, blz. 3521. 
139. HvJ EG 14 januari 1981, nr. 140/79, Chemial Farmaceutici vs. DAF SpA, Jur. 1981, blz. 1. HvJ EG 

14 januari 1981, nr. 46/80, SpA Vinal vs. SpA Orbat (belastingregeling gedenatureerde alcohol), Jur. 
1980, blz. 77. 

140. HvJ EG 22 juni 1982, nr. 220/81, Strafzaak tegen Timothy Frederick Robertson en anderen (maatre-
gelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen), r.o. 9. HvJ EG 4 december 1986, nr. 
220/83, EC vs. Frankrijk (vrij verrichten van diensten – coassurantie), Jur. 1986, blz. 3663, r.o. 20. 
HvJ EG 4 december 1986, nr. 252/83, EC vs. Denemarken (recht van vestiging en vrij verrichten van 
diensten – coassurantie), Jur. 1986, blz. 3713, r.o. 20. HvJ EG 4 december 1986, nr. 205/84, EC 
vs. Duitsland (vrij verrichten van diensten – verzekeringen), Jur. 1986, blz. 3755, r.o. 30. HvJ EG 
4 december 1986, nr. 206/84, EC vs. Ierland, Jur. 1986, blz. 3817, r.o. 20. HvJ EG 26 februari 1991, nr. 
C-180/89, EC vs. Italië (Toeristengids II), r.o. 20. HvJ EG 26 februari 1991, nr. C-198/89, EC 
vs. Griekenland (Toeristengids III, Jur. 1991, blz. I-00727, r.o. 21. HvJ EG 15 september 1994, nr. 
293/93, Strafzaak tegen Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper (vrij verkeer van goederen – edele 
metalen), Jur. 1994, blz. I-4249, r.o. 14. 

141. HvJ EG 25 juli 1991, nr. 288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a. vs. Com-
missariaat voor de Media, Jur. 1991, blz. I-4007, NJ 1992/523. 

142. HvJ EG 1 april 1982, nrs. 141/81, 142/81 en 143/81, Officier van Justitie vs. Gerrit Holdijk, Lubbartus 
Mulder, Veevoederbedrijf Alpuro BV. 

143. Onder meer: HvJ EG 8 januari 1980, nr. 21/79, EC vs. Italië (geregenereerde afgewerkte olie), 
Jur. 1980, blz. 1. Het regenereren, dat wil zeggen herbruikbaar maken van de olie geschiedde om 
economische én ecologische redenen. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Procureur de la Républi-
que vs. Association de Défense des Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU). HvJ EG 20 september 1988, 
nr. 302/86, EC vs. Denemarken (Deense flessen), Jur. 1988, blz. 4607. HvJ EG 19 mei 1992, nr. 
195/90, EC vs. Duitsland, Jur. 1990, blz. I-2715. HvJ EG 9 juli 1992, nr. C-2/90, EC vs. België (Waalse 
afvalstoffen). HvJ EG 17 mei 1994, nr. C-41/93, Frankrijk vs. EC, Jur. 1994, blz. I-1829. 

144. HvJ EG 22 juni 1982, nr. 220/81, Strafzaak tegen Timothy Frederick Robertson en anderen (maatre-
gelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen), r.o. 9. HvJ EG 20 februari 1979, nr. 
120/78, Rewe Zentral AG vs. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Cassis de Dijon), 
Jur. 1979, blz. 649. HvJ EG 13 maart 1984, nr. 16/83, Landgericht München II vs. K. Prantl, r.o. 25-28. 
HvJ EG 15 september 1994, nr. 293/93, Strafzaak tegen Ludomira Neeltje Barbara Houtwipper (vrij 
verkeer van goederen – edele metalen), Jur. 1994, blz. I-4249, r.o. 14. 

145. HvJ EG 26 februari 1991, nr. C-154/89, EC vs. Frankrijk (Toeristengids I), Jur. 1991, blz. I-00659, 
r.o. 17. HvJ EG 26 februari 1991, nr. C-198/89, EC vs. Griekenland (Toeristengids III, Jur. 1991, blz. 
I-00727, r.o. 21. 

146. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des 
Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343. 

147.  HvJ EG 10 juli 1984, nr. 72/83, Campus Oil e.a. vs. Minister van Industrie en Energie e.a., Jur. 1984, 
blz. 2727, r.o. 7-8. 

148. HvJ EG 8 januari 1980, nr. 21/79, EC vs. Italië (geregenereerde afgewerkte olie), Jur. 1980, blz. 1. 
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ontwikkeling van bepaalde gebieden149, het uitbaten van archeologische, volksgezond-
heid150, voedingsgewoonten op de binnenlandse markt151 en waarborging van het 
voortbestaan van de productie van kwaliteitsgoederen die voor bepaalde gebieden in 
de Gemeenschap van bijzonder economisch belang zijn152. 

Belastingdifferentiaties zijn uitsluitend verdragsconform ‘wanneer zij gericht zijn 
op de verwezenlijking van economische beleidsoogmerken die zelf ook met de in het 
Verdrag en in het afgeleide recht gestelde eisen verenigbaar zijn, en wanneer in de 
uitvoeringsbepalingen alle mogelijke rechtstreekse of indirecte discriminatie jegens 
importen uit de andere Lid-Staten en/of iedere vorm van bescherming van concur-
rerende nationale produkten wordt vermeden’153. De beleidsvrijheid van een lidstaat 
op fiscaal gebied kan ‘geen afwijkingen rechtvaardigen van het in artikel 95 [artikel 90 
EG] neergelegde fundamentele verbod van fiscale discriminatie: zij dient binnen de 
grenzen te blijven die deze bepaling stelt, en de daarin neergelegde verboden te res-
pecteren’154. Belastingdifferentiaties mogen met andere woorden handelsbelemme-
ringen teweeg brengen, maar die handelsbelemmeringen moeten dan zonder onder-
scheid zowel door buitenlandse als door binnenlandse goederen worden ondergaan en 
gerechtvaardigd worden door een economisch of sociaal beleidsoogmerk. 

Diverse keren heeft het HvJ EG zich over mogelijke beperkingen van het intracom-
munautaire handels- en goederenverkeer op grond van een economisch of sociaal 
beleidsoogmerk uitgesproken. Deze beperkingen zijn alleen geoorloofd en gerecht-
vaardigd wanneer zij worden gelegd in het kader van niet-discriminerende, dus zon-
der-onderscheid-maatregelen. Hierna volgen enkele voorbeelden uit de zojuist ge-
noemde reeks rechtvaardigingsgronden. 

5.2.10 Voortbestaan productie regionale producten 

In Frankrijk worden natuurlijke zoete wijnen geproduceerd in bepaalde streken met 
weinig neerslag en een betrekkelijk droge bodem. De lokale economie is wegens de 

 
149. HvJ EG 7 april 1987, nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en 

likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597. HvJ EG 3 juli 1985, nr. 277/83, EC vs. Italië (verlaging van de be-
lasting op bij de productie van Marsala gebruikte alcohol). 

150.  HvJ EG 25 juli 1991, nrs. C-1/90 en C-176/90, Aragonesa de Publicidad Exterior SA en Publivia SAE 
vs. Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluna. HvJ EG 7 oktober 
1989, nr. 125/88, Strafzaak tegen H.F.M. Nijman. 

151. HvJ EG 5 februari 1981, nr. 53/80, Strafzaak tegen Koninklijke Kaasfabriek Eyssen BV (vrij verkeer 
van goederen – verbod van toevoegingsmiddelen), r.o. 14. 

152. HvJ EG 7 april 1987, nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en 
likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597. 

153. HvJ EG 27 mei 1981, nrs. 142/80 en 143/80, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs. Essevi 
SpA Carlo Salengo (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1981, blz. 1413, r.o. 21. Zie ook HvJ EG 
14 januari 1981, nr. 140/79, Chemial Farmaceutici vs. DAF SpA, Jur. 1981, blz. 1. HvJ EG 14 januari 
1981, nr. 46/80, SpA Vinal vs. SpA Orbat (belastingregeling gedenatureerde alcohol), Jur. 1980, 
blz. 77. HvJ EG 15 maart 1983, nr. 319/81, EC vs. Italië (belasting op gedistilleerde dranken), 
Jur. 1983, blz. 601. 

154. HvJ EG 15 maart 1983, nr. 319/81, EC vs. Italië (belasting op gedistilleerde dranken), Jur. 1983, blz. 
601, r.o. 14 tweede volzin. 
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met de verbouw van andere agrarische producten verbonden moeilijkheden sterk van 
deze productie afhankelijk. Voor deze bepaalde groep wijnen paste Frankrijk een ver-
laagd accijnstarief toe, welke differentiatie onder meer diende ter compensatie van de 
zwaardere eisen die aan de productie ervan worden gesteld. Deze belastingdiffe-
rentiatie zou ‘het voortbestaan moeten waarborgen van kwaliteitsprodukties die voor 
bepaalde gebieden in de gemeenschap van bijzonder economisch belang zijn. Derge-
lijke doelstellingen van economisch beleid moeten verenigbaar worden geacht met de 
vereisten van het gemeenschapsrecht’155. Naar de huidige stand van het gemeen-
schapsrecht staat er, aldus het HvJ EG in het FRANSE ZOETE WIJNEN EN LIKEURWIJNEN-arrest 
(1987) niets aan in de weg ‘dat de Lid-Staten voor wettige economische of sociale 
doeleinden belastingfaciliteiten verlenen in de vorm van vrijstelling of verlaging van 
rechten voor bepaalde soorten alcoholhoudende dranken of bepaalde categorieën 
producenten’ op de uitdrukkelijke voorwaarde dat ‘die begunstigingsregelingen zon-
der discriminatie worden uitgebreid tot ingevoerde produkten die aan dezelfde voor-
waarden voldoen als de begunstigde nationale produkties’156. Dit arrest is onderdeel 
van vaste Europese rechtspraak, om het behoud mogelijk te maken van regionale pro-
ducten, regionale ondernemingen en regionale werkgelegenheid die, zonder deze 
bijzondere fiscale faciliteiten, vanwege de stijging van de productiekosten niet meer 
rendabel of mogelijk zouden zijn157. 

5.2.11 Ontmoediging bepaalde goederen en diensten 

Een belastingregeling met corrigerende tariefsdifferentiatie zonder onderscheid toe-
gepast naar herkomst van goederen en gegrondvest op sociaal-economisch beleid is 
een geoorloofde maatregel. Zo’n corrigerend belastinginstrument werd in Frankrijk 
om sociale motieven ingezet om het bezit en het gebruik van speelautomaten te be-
perken. Het bezit van speelautomaten was in Frankrijk aan twee belastingen 
onderworpen. Een gemeentelijke belasting, de Taxe sur les spectacles, en een belasting 
van de centrale overheid, de Taxe d’Etat. Beide belastingen kenden gedifferentieerde 
tarieven om het gebruik van bepaalde soorten spelen te ontmoedigen, vanuit ‘het 
verlangen om, naargelang van het publiek en de plaats van opstelling, het gebruik van 
bepaalde categorieën apparaten te bevorderen en het gebruik van andere af te 
remmen’158. Uit het na de invoering van de belasting uitgevaardigde algemene verbod 
op de vervaardiging en het bezit van de apparaten waarvan het gebruik het zwaarst 
was belast, blijkt volgens het HvJ EG in het arrest-GABRIËL BERGANDI (1988) duidelijk 
dat de tariefsdifferentiatie was ingegeven door sociale overwegingen, namelijk het 
ontmoedigen van het gebruik van bepaalde soorten apparaten159. Wat de verschillen in 

 
155. HvJ EG 7 april 1987, nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en 

likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 9 
156. Idem r.o. 7 
157. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 169/78, EC vs. Italië (Belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, 

blz. 385, r.o. 16. 
158. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des 

Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten) (ontmoediging gebruik 
speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, r.o. 30. 
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het gebruik van bepaalde soorten apparaten159. Wat de verschillen in tarief betreft, 
overwoog het HvJ EG dat een stelsel waarbij ‘de progressie van de belasting verband 
houdt met de verschillende categorieën van speelautomaten, waarmee wettige sociale 
doelen worden nagestreefd en dat de binnenlandse produktie niet fiscaal bevoordeelt 
ten koste van de soortgelijke of concurrerende ingevoerde produktie’ niet in strijd is 
met het fiscaal discriminatieverbod160. Het beleid om een bepaald gebruik van bepaal-
de apparaten te ontmoedigen was wettelijk vastgelegd. Dit beleid kon, omdat het zon-
der onderscheid naar herkomst van de apparatuur gestalte was gegeven, een expliciet 
sociaal beleidsoogmerk vormen, dat de beperking van het vrije handelsverkeer van 
speelautomaten die er het gevolg van was, rechtvaardigt. 

5.2.12 Prohibitief tarief 

Inzake het bevorderen van agrificatie (distillatie van landbouwproducten), heeft het 
HvJ EG in het DAF-arrest beslist161, ‘dat een belastingsysteem niet met artikel 95 [arti-
kel 90 EG], eerste alinea, van het EEG-verdrag in strijd komt, wanneer het medebrengt 
dat de gebruikte grondstof en de ter vervaardiging van elk van beide produkten toege-
paste procédés in aanmerking genomen, gedenatureerde synthetische alcohol zwaar-
der wordt belast dan gedenatureerde gistingsalcohol, zolang bedoelde bepalingen op 
elk van beide categorieën van alcohol, indien van oorsprong uit de andere Lid-Staten, 
gelijkelijk worden toegepast. Zulk een belastingstelsel is zelfs gerechtvaardigd, wan-
neer de betrokken produkten, ofschoon uit verschillende grondstoffen verkregen, voor 
hetzelfde gebruik kunnen dienen en zich voor dat gebruik ook gelijkelijk lenen’162. Italië 
paste een zodanig hoog tarief toe dat de invoer in Italië van synthetische alcohol uit 
andere lidstaten praktisch onmogelijk werd gemaakt. Een dergelijk tarief is evenwel 
toelaatbaar op grond van het feit dat een lidstaat daarmee een economisch beleidsoog-
merk trachtte te verwezenlijken dat verenigbaar was met de in het EG-verdrag gestelde 
eisen, en omdat het tarief op het nationale grondgebied een vergelijkbaar economisch 
effect sorteerde, doordat het hoge tarief een rendabele productie van hetzelfde product 
door de eigen Italiaanse industrie ook vrijwel onmogelijk maakte. 

 
159. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des 

Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1988, blz. 1343, 
r.o. 19. 

160. HvJ EG 3 maart 1988, nr. 252/86, Gabriel Bergandi vs. Directeur Général des Impôts (Direction des 
Services Fiscaux de La Manche) (ontmoediging gebruik speelautomaten), Jur. 1998, blz. 1343, 
r.o. 32. 

161. HvJ EG 14 januari 1981, nr. 140/79, Chemial Farmaceutici vs. DAF SpA, Jur. 1981, blz. 1. 
162. HvJ EG 14 januari 1981, nr. 46/80, SpA Vinal vs. SpA Orbat (belastingregeling gedenatureerde 

alcohol), Jur. 1980, blz. 77, r.o. 17-18. 
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5.2.13 Gelijksoortigheid als criterium van externe neutraliteit 

Als eerste toetsingsstap aan het fiscaal discriminatieverbod van de tweestappenproce-
dure is gelijksoortigheid van bepaalde goederen het leidende begrip163. Een definitie van 
gelijksoortigheid ontbreekt in het EG-verdrag. Een belastingregeling wordt getoetst 
aan functie, gebruiksmogelijkheden, (technologische) eigenschappen, smaak, voorkeur 
en gewoonten van de consument, samenstelling, oorsprong, plaats van de productie, 
productieprocedé, aard, karakter, kwaliteit, concurrentie-eigenschappen en substitu-
eerbaarheid van de in het geding zijnde producten. Het begrip gelijksoortige producten 
behoort soepel en ruim te worden uitgelegd, waarbij het HvJ EG in het RODERS-arrest 
(1995) als maatstaf heeft genomen ‘niet de volstrekte identiteit, maar het soortgelijke 
en vergelijkbare gebruik’164. Als gelijksoortig dienen te worden aangemerkt de goe-
deren die: ‘uit verbruikersoogpunt soortgelijke eigenschappen vertonen en aan de-
zelfde behoeften voldoen’165. 

Bij de vraag of categorieën dranken gelijksoortig zijn, bijvoorbeeld of vruchtenwijn 
en druivenwijn gelijksoortig zijn, moet enerzijds worden gelet op al hun objectieve 
kenmerken, zoals oorsprong, wijze van vervaardiging en organoleptische eigenschap-
pen, met name smaak en alcoholgehalte, en anderzijds op het feit dat zij uit verbrui-
kersoogpunt al dan niet aan dezelfde behoeften kunnen beantwoorden. Of dit het 
geval is moet niet worden afgemeten aan de bestaande consumentengewoonten, maar 
aan de mogelijke ontwikkeling van deze gewoonten, en vooral aan de objectieve ken-
merken van een product, die maken dat het voor bepaalde groepen consumenten aan 
dezelfde behoeften tegemoetkomt als een ander product166. Onderzocht moet worden 
of de betrokken goederen soortgelijke eigenschappen vertonen en aan dezelfde be-
hoeften van de consument voldoen. Maatstaf is het soortgelijke en vergelijkbare ge-
bruik167. 

 
163.  Toetsing van een belastingregeling aan het fiscaal discriminatieverbod geschiedt in twee stappen. 

De regeling wordt eerst getoetst aan het begrip gelijksoortigheid (artikel 90 eerste alinea EG) en ver-
volgens aan het begrip zijdelingse bescherming (artikel 90 tweede alinea EG). 

164. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 
vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, r.o. 27. HvJ EG 15 juli 1982, nr. 
216/81, Ditta Cogis (Compagnia Generale Interscambi SpA) vs. Amministrazione delle Finanze dello 
Stato (fiscale behandeling van whisky), r.o. 7. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken 
(belastingregeling voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 12. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 
243/84, John Walker and Sons Ltd vs. Ministeriet for Skatter og Afgifter (belastingregeling voor al-
cohol – vruchtenwijn van het type likeurwijn). HvJ EG 27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk 
(belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 347. 

165. HvJ EG 17 februari 1976, nr. 45/75, Rewe Zentrale des Lebensmittel Grosshandels GmbH vs. Haupt-
zollamt Landau/Pfalz, Jur. 1976, blz. 181, r.o. 12. Eveneens: HvJ EG 27 februari 1980, nr. 171/78, EC 
vs. Denemarken (Aquavit), Jur. 1980, blz. 447, r.o. 20. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC 
vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 10. 

166. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-
wijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 12. 

167. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-
wijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 15. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders 
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In het DEENSE VRUCHTENWIJNEN-arrest (1986) heeft het HvJ EG beslist, dat de tarief-
differentiatie in Denemarken tussen druivenwijn en vruchtenwijn in strijd is met het 
fiscaal discriminatieverbod168. Druivenwijn en vruchtenwijn moeten als gelijksoortige 
producten worden aangemerkt. In wezen ging het hierbij om het verschil in behande-
ling tussen likeurwijnen van enerzijds druiven en anderzijds van andere vruchten. 
Wat rode wijn betreft, moet onderscheid worden gemaakt tussen tafelwijnen en rode 
kwaliteitswijnen (VQPRD). Tafelwijnen, vruchtenwijnen en druivenwijnen worden 
vervaardigd uit dezelfde soort grondstoffen (landbouwproducten) en volgens hetzelf-
de productieprocedé: natuurlijke gisting. De organoleptische eigenschappen van beide 
categorieën wijnen – met name smaak en alcoholgehalte – stemmen overeen, beide 
voldoen aan dezelfde behoeften van de consument en lenen zich voor hetzelfde ge-
bruik, namelijk zowel als verfrissende en opwekkende drank als bij maaltijden. De 
omstandigheid dat het uiteindelijke alcoholgehalte van vruchtenwijnen door toevoe-
ging van ethylalcohol wordt bereikt, kan niet van belang worden geacht omdat ook 
het alcoholgehalte van druivenwijn immers kan worden verhoogd, met name om een 
wijn met een laag natuurlijk alcoholgehalte te verbeteren169. 

Likeurwijnen (bijvoorbeeld sherry, madeira) onderscheiden zich van tafelwijnen 
doordat zij gewoonlijk als aperitief respectievelijk als dessertwijn worden geschonken 
en gedronken en dus aan andere behoeften van de consumenten voldoen. Het alcohol-
gehalte van sherry (17%vol) en madeira (18%vol) is hoger dan dat van vruchtenwijnen 
(15%vol)170.  

Vermout heeft een alcoholgehalte van 13,5%vol, zodat deze kan worden ge-
lijkgesteld met niet-mousserende vruchtenwijnen met een alcoholgehalte van niet 
meer dan 15%vol. Vermout wordt echter niet vervaardigd uit dezelfde grondstoffen als 
vruchtenwijnen. Aan de druivenwijn wordt niet enkel ethylalcohol toegevoegd, maar 
ook kleine hoeveelheden kruidenmengsels, die vermout zijn specifieke smaak geven. 
Daaruit volgt, dat de organoleptische eigenschappen van vermout niet overeenkomen 
met die van niet-mousserende vruchtenwijn en dat deze twee categorieën dranken 
aan verschillende behoeften van de consumenten voldoen. Vermout en vruchtenwijn 
zijn niet gelijksoortig171. 

Het HvJ EG maakt in het RODERS-arrest (1995) geen onderscheid tussen lichte of 
sterke aromatisering van wijnen. Zowel bij gearomatiseerde wijnen als bij aperitivo is 
sprake van toevoeging van aroma’s. Reeds daarom zijn zij niet gelijksoortig aan vruch-
tenwijn. Champagne kent niet steeds hetzelfde productieprocedé, hoewel zowel 
mousserende vruchtenwijnen als champagne uit dezelfde soort grondstoffen worden 
vervaardigd. Champagne wordt mousserend door een natuurlijk procedé, namelijk 

 
BV t/m Damco van Swieten BV vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, 
r.o. 27. Hof Arnhem 26 januari 2006, nr. 04/01084, LJN AV2216, r.o. 4.4. 

168. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-
wijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 21. 

169. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-
wijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 12-14. 

170. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-
wijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 16. 

171.  TC 23 september 1996, nr. 12.806. 
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een tweede gisting in de fles. Vruchtenwijnen worden mousserend door toevoeging 
van koolzuur, hetwelk geen natuurlijk gistingsproces is. Voorts zijn de organoleptische 
eigenschappen van champagne niet vergelijkbaar met die van mousserende vruch-
tenwijnen. Deze twee categorieën dranken voldoen niet aan dezelfde behoeften van 
de consument, met name omdat champagne gewoonlijk bij bijzondere gelegenheden 
wordt gedronken172. 

Het is aan de nationale rechter om aan de hand van deze criteria in concrete geval-
len te beoordelen of metterdaad gelijksoortigheid tussen bepaalde soorten dranken 
bestaat. 

Nederlandse wijnkopers hebben in deze criteria, die door het HvJ EG al in het 
DEENSE VRUCHTENWIJNEN-arrest (1986) zijn uitgerold173, een mogelijkheid gezien om het 
in Nederland geldende wijnaccijnsregime, dat voorzag in een vrijstelling voor vruch-
tenwijnen, terwijl druivenwijnen aan accijns waren onderworpen, aan het fiscaal 
discriminatieverbod te doen toetsen. De Tariefcommissie (TC) heeft het HvJ EG enkele 
prejudiciële vragen gesteld en aan de hand van de antwoorden daarop, neergelegd in 
het RODERS-arrest (1995), beslist174, dat tafelwijnen en bepaalde kwaliteitswijnen van 
druiven gelijksoortig zijn aan vruchtenwijnen (wijnen uit andere vruchten dan drui-
ven) waardoor tot 1 april 1992 van die druivenwijnen in strijd met het fiscaal discri-
minatieverbod accijns is geheven175. De door de wijnkopers gestelde gelijksoortigheid 
met betrekking tot mousserende wijnen (champagne e.d.), likeurwijnen (als port, 
sherry, e.d.) en vermout is door de TC verworpen. Rode tafelwijnen en bepaalde rode 
kwaliteitswijnen van druiven zijn gelijksoortig aan vruchtenwijnen, met dien verstan-
de dat bijzondere kwaliteitswijnen niet als gelijksoortig behoeven te worden aange-
merkt176. 

Automobielen zijn volgens het HvJ EG in het TARANTIK-arrest (1999) en het DOUNIAS-
arrest (2000) gelijksoortig wanneer zij zich door hun eigenschappen en door de be-
hoeften waarin zij voorzien, in een concurrentieverhouding bevinden. De mededin-
ging tussen twee modellen is afhankelijk van de mate waarin zij voldoen aan een 
aantal kenmerken op het gebied van onder meer prijs, afmetingen, comfort, prestaties, 

 
172. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 

vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 29-36. 
173. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-

wijn), Jur. 1986, blz. 833. 
174. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 

vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624. 
175. Met ingang van 1 april 1992 is de vrijstelling van accijns voor vruchtenwijn in Benelux-verband 

beperkt tot wijnen met een alcoholgehalte van niet meer dan 8,5%vol. Doordat op grond van wa-
renwettelijke bepalingen vruchtenwijn toentertijd slechts in consumptie kon worden gebracht in-
dien het alcoholgehalte minimaal 9%vol bedroeg, is het verschil in behandeling met ingang van die 
datum praktisch vervallen. 

176. TC 23 september 1996, nr. 12.807, V-N 1996/4371. 
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verbruik, duurzaamheid, betrouwbaarheid, staat van onderhoud, handbediende of 
automatische versnellingsbak177. 

De gedifferentieerd geheven Franse accijns van sigaretten van donkere tabak, die 
vrijwel uitsluitend afkomstig zijn van buiten Frankrijk, en sigaretten van heldere ta-
bak, die vrijwel uitsluitend binnenlands werden geproduceerd, en welke het HvJ EG in 
het FRANSE TABAKSACCIJNS-arrest (2002) gelijksoortig acht, maakt formeel geen onder-
scheid naargelang de herkomst van deze tabaksproducten. Het heffingsregime was 
echter zo ingericht dat sigaretten die onder de gunstigste fiscale categorie vielen bijna 
uitsluitend afkomstig waren van de nationale tabaksproductie, terwijl bijna alle van 
elders afkomstige tabaksproducten werden ingedeeld onder de zwaarst belaste cate-
gorie. Hieraan doet niet af, dat een zeer klein gedeelte van de ingevoerde sigaretten 
onder de gunstigste categorie viel, terwijl omgekeerd een bepaald gedeelte van de 
nationale tabaksproductie onder dezelfde belastingcategorie viel als uit andere lidsta-
ten binnengebrachte sigaretten. Het belastingstelsel is dus zo opgezet, dat het de ty-
pisch nationale sigarettenproductie bevoordeelt en ingevoerde sigaretten in dezelfde 
mate benadeelt. Bijgevolg is de gedifferentieerde accijnsheffing nadelig voor sigaret-
ten van heldere tabak. Een dergelijke accijnsdifferentiatie kan niet door de beugel van 
het fiscaal discriminatieverbod178. 

Oorsprong en vervaardigingswijze vormen volgens het HvJ EG in het COGIS-arrest 
(1982) voor het bepalen van gelijksoortigheid van goederen een onderscheidend crite-
rium: ‘Bij voor consumptie bestemde gedistilleerde dranken moet dus aan de hand 
van criteria als de oorsprong en het fabricageprocedé van de dranken, hun mogelijk 
gebruik en de in de gehele gemeenschap waargenomen drinkgewoonten, worden 
bepaald of die produkten in voldoende mate gelijksoortig zijn. Daarbij kunnen eventu-
ele zuiver nationale fiscale differentiaties buiten beschouwing blijven en behoeft geen 
aansluiting te worden gezocht bij douane-indelingen. Indien de produkten op grond 
van genoemde criteria als gelijksoortig zijn te beschouwen, is artikel 95 [artikel 90 
EG], eerste alinea, van toepassing’179. 

De goederenindelingen in de GN kunnen behulpzaam en de GN-codes van veel be-
lang zijn bij de vaststelling van gelijksoortigheid van goederen180. Zij kunnen op zich-
zelf genomen niet beslissend zijn181. Omgekeerd bestaat een omvangrijke rechtspraak 
waarbij geschillen inzake douane-indelingen zijn beslecht (de ‘wezenlijk-karakter’-

 
177. HvJ EG 15 juni 1999, nr. C-421/97, Yves Tarantik vs. Direction des services fiscaux de Sei-

ne-et-Marne, Jur. 1999, blz. I-03633, r.o. 28. HvJ EG 3 februari 2000, nr. C-228/98, Charalampos 
Dounias vs. Ypourgio Oikonomikon, Jur. 2000, blz. I-00577, r.o. 43-44. 

178. HvJ EG 27 februari 2002, nr. C-302/00, EC vs. Frankrijk (Franse tabaksaccijns, minimum kleinhan-
delsprijs, tariefsdifferentiatie donkere en heldere tabak), Jur. I-02055, r.o. 25-34. Een identiek geval 
deed zich voor in: HvJ EG 27 februari 1980, nr. 171/78, EC vs. Denemarken (Aquavit), Jur. 1980, 
blz. 447, r.o. 36. 

179. HvJ EG 15 juli 1982, nr. 216/81, Ditta Cogis (Compagnia Generale Interscambi SpA) vs. Amministra-
zione delle Finanze dello Stato (fiscale behandeling van whisky), r.o. 8. 

180. HvJ EG 17 februari 1976, nr. 45/75, Rewe Zentrale des Lebensmittel Grosshandels GmbH vs. Haupt-
zollamt Landau/Pfalz, Jur. 1976, blz. 181, r.o. 12. 

181. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling voor alcohol – vruchten-
wijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 17. 
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rechtspraak182) en die mogelijk aanknopingspunten kan bieden bij de bepaling van 
gelijksoortigheid van goederen. Doordat producenten inspelen op de smaak en voor-
keuren van de consument en de markt vraagt om producten met bepaalde duurzaam-
heids-, gezondheids- en veiligheidskenmerken, zijn vervaardigingswijze, samen-
stelling, gebruikseigenschappen en herbruikbaarheid van goederen gangbare onder-
scheidende kenmerken geworden. Consumenten en in reactie daarop producenten 
reageren op deze informatie waarbij niet alleen een prijsvoorkeur een rol speelt. De 
Europese rechtspraak heeft het gelijksoortigheidsbegrip tot het begin van de ‘80-er 
jaren vooral invulling gegeven met de technische homogeniteit van goederen als uit-
gangspunt. Door smaak, voorkeuren en gewoonten van de consument en gebezigde 
productieprocedés een belangrijker plaats te geven, kan het gelijksoortigheidsbegrip 
verder reliëf krijgen met de meer reële economische homogeniteit van goederen als 
uitgangspunt en de heterogeniteit van goederen gaan onderkennen. In het econo-
misch verkeer is het immers niet van belang of de fysische of chemische samenstelling 
van een product hetzelfde is, maar of naar het oordeel en de behoeften van de consu-
ment de ene aanbieder iets anders in de markt zet dan de andere en welk voordeel 
daarmee kan worden behaald. 

De wijze van vervaardiging, het fabricage- of productieprocedé van een product is 
voor het soortgelijkheidscriterium een belangrijke onderscheidende factor183. Goede-
ren die ‘zowel door hun vervaardigingswijze als door hun kenmerken onderling ver-
schillen’, kunnen naar het oordeel van het HvJ EG in het KUPFERBERG-arrest (1982) niet 
als gelijksoortig in de zin van het fiscaal discriminatieverbod worden beschouwd184. 
Iedere lidstaat heeft de vrijheid om aan de hand van objectieve criteria, zoals de aard 
van de gebruikte grondstoffen of de toegepaste productieprocedés, voor bepaalde 
producten, zelfs als deze gelijksoortig zijn, een stelsel van gedifferentieerde belasting-
heffing in te voeren, mits dergelijke differentiaties gericht zijn op de verwezenlijking 
van doelstellingen die eveneens met de vereisten van het EG-verdrag en van het afge-
leide recht verenigbaar zijn, en in de uitvoeringsbepalingen iedere rechtstreekse of 
indirecte discriminatie van importen uit andere lidstaten of iedere vorm van bescher-
ming van concurrerende binnenlandse goederen wordt vermeden185. Het fiscaal 
discriminatieverbod staat er dus niet aan in de weg, dat het tarief van een binnen-
landse belasting op elektriciteit varieert naargelang het productieprocedé en de voor 
die productie gebruikte grondstoffen wanneer deze differentiatie berust op 

 
182. HvJ EG, nrs. 21/65, 28/75, 137/78, 54/79, 205/80, 278/80, 208/81, 130/82, 192/82, 298/82, 327/82, 

60/83, 163/84, 223/84, 253/87, 253/87, 40/88, 153/88, 37/88, 153/88, 219/89, 150/93, C-151/93 en 
C-356/93. 

183. HvJ EG 15 juli 1982, nr. 216/81, Ditta Cogis (Compagnia Generale Interscambi SpA) vs. Amminis-
trazione delle Finanze dello Stato (fiscale behandeling van whisky), Jur. 1982, blz. 2701, r.o. 8. 

184. HvJ EG 26 oktober 1982, nr. 104/81, Hauptzollamt Mainz vs. Christian Kupferberg & Cie KG a.A., 
Jur. 1982, blz. 3641, r.o. 46. 

185. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken, Jur. 1986, blz. 833, r.o. 20. HvJ EG 7 april 1987, 
nr. 196/85, EC vs. Frankrijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en likeurwijnen), 
Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 6. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (re-
gionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naarge-
lang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor 
ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 30. 
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productie gebruikte grondstoffen wanneer deze differentiatie berust op overwegingen 
verband houdend met het duurzame ontwikkeling186, een van de meest wezenlijke 
doelstellingen van de Gemeenschap187. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag 
betreffende de EU heeft de Gemeenschap onder meer tot taak, een duurzame en niet-
inflatoire groei met inachtneming van het milieu te bevorderen188 en omvat haar func-
tioneren uitdrukkelijk milieubeleid189. In dat kader is een essentiële doelstelling van 
het gemeenschappelijke energiebeleid ervoor te zorgen dat de productiemethoden 
van elektrische energie duurzaam zijn190. 

De vervaardigingswijze van een goed zal bij het bepalen van mededingings-
verhoudingen niet snel bijdragen aan de mate van substitueerbaarheid. Veeleer zullen 
dat de ijkpunten volume, producteigenschappen, smaak en prijsverschillen zijn waar-
bij de dynamische opvattingen van de consument van grote invloed zijn. Om een me-
dedingingsverhouding nauwkeurig te bepalen, moet er realiter van worden uitgegaan 
dat alleen kan worden vergeleken wat vergelijkbaar is. Goederen in een bepaalde ver-
scheidenheid kunnen op zeer uiteenlopende wijze worden gebruikt. Deze kunnen dus 
concurreren met een meer of minder grote verscheidenheid van andere goederen met 
meer beperkte gebruiksmogelijkheden, maar wel met andere eigenschappen op het 
gebied van vormgeving, technologie en duurzame gebruiksmogelijkheden. Voordelen 
van nieuwe energie- en milieutechnologie, de daaruit geïmplementeerde productie-
procedés en de economische vooruitgang die daarmee gepaard gaat, worden in het 
product belichaamd. Bij de beoordeling van de substitueerbaarheid moet, aldus het 
HvJ EG in het WINE TAX BEER-arrest (1983), rekening worden gehouden met altijd in 
beweging zijnde (koop)gewoonten van producenten en consumenten in het vooruit-
zicht van één gemeenschappelijke markt en wijzigingen in koopgedrag ten gunste van 
goederen die niet of minder milieuschadelijk zijn, waaraan zich wijzigende maat-
schappelijke opvattingen en daarop inspelend overheidsbeleid ten grondslag liggen. 
Dat koopgedrag wordt versterkt naarmate de consument zich bewust wordt welke 
milieuschadelijke activiteiten verborgen zitten in het product dat hij koopt. Volksge-
zondheids-, veiligheids-, duurzaamheids- of consumentenbeschermingsbewustwor-
ding wordt verder versterkt wanneer op de verpakking niet alleen vermeld worden de 

 
186. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 

Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 31. 

187. HvJ EG 20 september 1988, nr. 302/86, EC vs. Denemarken (Deense flessen), Jur. 1988, blz. 4607, 
r.o. 8. 

188. Artikel 2 EG. 
189. Artikel 3 lid 1 onderdeel k EG. 
190. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 

Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 33. In dit licht wekt bevreemding de weigering door de EC bij brief van 
commissaris Monti van een Nederlands verzoek tot toepassing van het verlaagde BTW-tarief op 
groene stroom. Brief van EC-commisaris Mario Monti van 31 juli 1997 aan de Permanent Verte-
genwoordiger van Nederland bij de EU. 
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ingrediënten, maar ook alle chemicaliën, vervoer, energie, dierenleed en andere pro-
ductiecomponenten die nodig waren voor de fabricage van het eindproduct. De ont-
wikkeling naar deze vermeldingen is gaande. In ieder geval spelen de media, maat-
schappelijke organisaties en het bedrijfsleven zelf in deze bewustwording hun essen-
tiële rol. Zo zal het, volgens het HvJ EG in het WINE TAX BEER-arrest (1983), gebeuren 
dat een product ‘de meest uiteenlopende kenmerken kan verkrijgen’ en dat ver-
schillende productieomstandigheden ertoe leiden dat tussen twee producten (het ene 
geïntegreerd met volksgezondheids-, veiligheids-, duurzaamheids- of consumenten-
beschermingscriteria en het andere gangbaar) ‘grote verschillen (...) op het stuk van 
fabricageprocessen en natuurlijke eigenschappen’ bestaan, die ertoe leiden ‘dat de 
prijsstructuur (...) zo sterk uiteenloopt dat, ondanks de mededingingsverhouding tus-
sen de eindprodukten, vergelijkingen uit fiscaal oogpunt bijzonder moeilijk lijken’191. 

De Raad, het EP en de EC gaan bij de verdere verwezenlijking van de inter-
nemarktdoelstellingen192 uit van een hoog beschermingsniveau op het gebied van de 
volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescher-
ming, daarbij in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die 
op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd193. Productieprocessen die rekening 
houden met dit hoge beschermingsniveau zullen bij de weging van gelijksoortigheid 
een zwaarder accent krijgen. Objectieve volksgezondheids-, veiligheids-, duurzaam-
heids- en consumentenbeschermingscriteria kunnen onderscheidende kenmerken 
worden die er toe leiden dat goederen minder snel als gelijksoortig worden gekwali-
ficeerd. Niet uitgesloten is dat het integreren van deze verdragsdoelstellingen in het 
economisch handelen194 en dientengevolge alle beslissingen, ook die welke buiten het 
kader van die doelstellingen worden genomen, moeten voldoen aan de eisen van die 
doelstellingen195, voor het HvJ EG aanleiding zal zijn deze criteria voor wat betreft 
zowel productiemethoden als gebruikskenmerken bij de toetsing aan het gelijksoor-
tigheidscriterium tot onderscheidend kenmerk te verheffen, daarmee een lijn voort-
zettend, die het HvJ EG in het KUPFERBERG-arrest (1982) al heeft ingeslagen. Onder 
omstandigheden zijn niet gelijksoortig goederen die: ‘zowel door hun vervaardi-
gingswijze als door hun kenmerken onderling verschillen’196. 

In dit groeiend bewustzijn de maatschappelijke kosten van gebruik van niet-
economisch kapitaal (externe kosten) in de prijzen van goederen en diensten te inter-
naliseren, past het in het gelijksoortigheidscriterium de aanwezigheid van elementen 
als volksgezondheid, veiligheid, duurzaamheid, consumentenbescherming en bescher-
ming van het arbeidsmilieu een meer expliciete rol te doen spelen bij het toetsen van 
vervaardigingswijze en gebruikskenmerken. Zoals gezegd, is naar vaste rechtspraak de 

 
191. HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concur-

rerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265, 
r.o. 15 (eindarrest). 

192. Artikel 14 EG. 
193. Artikel 95 EG. 
194. Artikel 2 EG. 
195. HvJ EG 29 maart 1990, nr. 62/88, Griekenland vs. Raad, Jur. 1990, blz. 1527, r.o. 20. 
196. HvJ EG 26 oktober 1982, nr. 104/81, Hauptzollamt Mainz vs. Christian Kupferberg & Cie KG a.A., 

Jur. 1982, blz. 3641, r.o. 46. Zie ook r.o. 40 en 41. 
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vervaardigingswijze van een goed een onderscheidend kenmerk. Er zijn consumenten 
die deze goederen en diensten bewust vanwege de productiewijze en samenstelling 
kopen en hebben daar het betalen van de hogere prijs voor over. Anderen zijn vanwe-
ge die hogere prijs juist niet bereid deze te kopen. Het verschil in consumentengedrag 
vindt rechtstreeks zijn oorzaak in het element volksgezondheids-, veiligheids-, duur-
zaamheids- of consumentenbescherming, dat in het ene product wel en in het andere 
product niet aanwezig is. Om deze reden zijn deze producten niet gelijksoortig. Ko-
persgedrag toont dat aan.  

In Finland wordt op grond van de eräiden energialähteiden valmisteverosta annettu 
laki, de Finse wet op de accijns van bepaalde energiebronnen, accijns geheven van 
steenkool, turf, aardgas, elektriciteit en tallolie. Binnenlands geproduceerde elektrici-
teit197 wordt op ecologische gronden verschillend naargelang het productieprocedé 
(nucleair, waterkracht, fossiele brandstoffen, duurzame brandstoffen) belast, terwijl 
voor elektriciteit afkomstig uit andere lidstaten, zoals uit Zweden, een eenvormig – 
gemiddeld – accijnstarief geldt, dat hoger is dan het laagste tarief voor binnenlands 
geproduceerde elektriciteit, doch lager is dan het hoogste tarief voor binnenlands 
geproduceerde elektriciteit. Dit eenvormige, gemiddelde tarief was evenwel niet gere-
lateerd aan het productieprocedé van binnengevoerde elektriciteit. 

OUTOKUMPU OY, een van de Finse energiebedrijven, importeerde elektriciteit uit 
Zweden, waarvoor het naar het eenvormige, gemiddelde accijnstarief in de heffing 
werd betrokken. OUTOKUMPU OY stelde dat een dergelijk tarief een verboden HGW is 
dan wel in strijd met het fiscaal discriminatieverbod. 

In het OUTOKUMPU OY-arrest (1998) herinnert het HvJ EG er primair aan, dat wat de-
ze beide verschillende kwalificaties betreft, de bepalingen betreffende heffingen van 
gelijke werking en die betreffende discriminerende binnenlandse belastingen niet 
cumulatief toepasselijk zijn, zodat eenzelfde heffing in het systeem van het EG-
verdrag niet gelijktijdig tot beide categorieën kan behoren198. Een fiscale last behorend 
tot een algemeen stelsel van binnenlandse belastingen waardoor categorieën goede-
ren stelselmatig worden getroffen volgens objectieve, onafhankelijk van de oorsprong 
van de goederen toegepaste criteria, valt niet onder deze kwalificatie waardoor hij 
binnen de werkingssfeer van het fiscaal discriminatieverbod valt199. Een heffing in de 

 
197. Elektriciteit is een goed en geen dienst, zodat de verdragsbepalingen inzake goederen en niet die 

inzake diensten aan de orde zijn. HvJ EG 27 april 1994, nr. C-393/92, Gemeente Almelo e.a. vs. NV 
Energiebedrijf IJsselmij, Jur. 1994, blz. I-1477, r.o. 28. SEW 1995/529. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. 
C-158/94, EC vs. Italië, Jur. 1997, blz. I-5789, r.o. 14-20. 

198.  HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 19. Zie ook: HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. 
Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, Kastrup Havn NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, 
Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid van: Trafikministeriet (taxes portuaires sur les navires 
et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-4085, r.o. 19. 

199.  HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
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vorm van een binnenlandse belasting kan slechts als een HGW-verbod worden aan-
gemerkt indien haar toepassingscriteria zodanig zijn, dat de last in feite uitsluitend op 
ingevoerde en niet op nationale producten komt te rusten200. Nu is dat in het 
OUTOKUMPU-geding niet het geval, omdat de energieaccijns van binnengevoerde elek-
triciteit verschuldigd is door degene die binnenvoert en bij de invoer wordt geheven, 
doch niet wegens grensoverschrijding over het betrokken goed wordt geheven201. 

De Finse regering heeft als legitimatie van het eenvormige gemiddelde accijnstarief 
aangevoerd, dat het door de kenmerken van elektriciteit moeilijk is het productiepro-
cedé van uit het buitenland afkomstige elektriciteit vast te stellen wanneer die het 
binnenlandse distributienet eenmaal heeft bereikt. Daarop herinnert het HvJ EG eraan, 
dat praktische moeilijkheden geen rechtvaardiging kunnen vormen voor de toepas-
sing van binnenlandse belastingen die goederen uit andere lidstaten discrimineren202, 
maar toont niettemin begrip voor het Finse argument dat het ‘wegens de kenmerken 
van elektriciteit uiterst moeilijk kan zijn om nauwkeurig vast te stellen, op welke 
wijze de ingevoerde elektriciteit is geproduceerd en bijgevolg welke bronnen van 
primaire energie bij de productie daarvan zijn gebruikt’, doch stelt vervolgens wel 
vast, dat de Finse wettelijke regeling de importeur zelfs niet de mogelijkheid biedt om 
aan te tonen dat de door hem ingevoerde elektriciteit volgens een bepaald procedé is 
geproduceerd, teneinde in aanmerking te komen voor het tarief dat geldt voor in het 
binnenland volgens hetzelfde procedé geproduceerde elektriciteit203. Blijkbaar rekent 
het HvJ EG de Finse regering het zwaar aan in deze minimale mogelijkheid niet te 
hebben voorzien, door vervolgens rechttoe-rechtaan de standaardbeslissing te nemen, 
dat het eenvormige gemiddelde binnenlandse tarief niet is geoorloofd, omdat niet kan 
worden uitgesloten dat het, zij het slechts in enkele gevallen, intracommunautair 

 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 20. Zie ook: HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. 
Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, Kastrup Havn NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, 
Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid van: Trafikministeriet (taxes portuaires sur les navires 
et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-4085, r.o. 20. 

200. HvJ EG 28 januari 1981, nr. 32/80, Officier van Justitie vs. J.A.W.M.J. Kortmann, Jur. 1981, blz. 251, 
r.o. 17. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekan-
toor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productie-
procédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektri-
citeit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 23 en 27. 

201.  HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 27. 

202. Zie onder meer: HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, 
r.o. 47. 

203.  HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 39. Vgl. HvJ EG van 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en 
António Gomes Valente vs. Fazenda Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), 
Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 35. 
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ingevoerde elektriciteit zwaarder wordt belast204. Meer precies besliste het HvJ EG, dat 
het belastbaar feit, dat ligt in het stadium waarin de elektriciteit het nationale distri-
butienet bereikt205, verenigbaar is met het fiscaal discriminatieverbod voor zover de 
accijns van in het binnenland geproduceerde elektriciteit naar een gedifferentieerd 
tarief wordt geheven naargelang het productieprocedé van deze elektriciteit, maar 
onverenigbaar is met het fiscaal discriminatieverbod voor zover de accijns van vanuit 
andere lidstaten binnengevoerde elektriciteit naar een eenvormig, gemiddeld tarief 
wordt geheven ongeacht het productieprocedé, omdat, ook al is dit eenvormige ge-
middelde tarief lager dan het hoogste tarief voor in het binnenland geproduceerde 
elektriciteit, het niet valt uit te sluiten, dat de binnengevoerde elektriciteit, zij het 
slechts in sommige gevallen, zwaarder wordt belast. 

Aan zijn beslissing laat het HvJ EG een slotoverweging voorafgaan, waarbij het 
HvJ EG er allesbehalve tactvol op wijst, dat ook al zijn de lidstaten niet verplicht tot 
afschaffing van de uit hun nationale wetgeving voortvloeiende, objectief gerechtvaar-
digde verschillen in de binnenlandse belastingen op nationale producten, zulks anders 
ligt wanneer die afschaffing het enige middel is om een al dan niet rechtstreekse dis-
criminatie van ingevoerde producten te voorkomen206. Deze overweging lijkt ook in-
gegeven door de dubbele belasting die het gevolg is van de omstandigheid, dat op uit 
Zweden ingevoerde elektriciteit reeds in Zweden een belasting is toegepast die bij 
intracommunautaire uitvoer naar Finland niet wordt terugbetaald, waarvan A-G 
JACOBS (1997) in zijn conclusie voor de OUTOKUMPU OY-zaak melding maakt, maar 
waarvan in het arrest niets is terug te vinden. Het cumulatieve effect van de Zweedse 
en Finse belastingen vergroot het verschil tussen het geheel van belastingen dat moet 
worden betaald over uit bepaalde bronnen opgewekte, ingevoerde elektriciteit en de 
belasting die verschuldigd is over in Finland uit gelijksoortige bronnen geproduceerde 
elektriciteit207. Een dergelijke dubbele belasting is naar de huidige stand van het ge-
meenschapsrecht niet verboden en dus niet discriminerend; de afschaffing van deze 
dubbele belasting kan slechts het resultaat zijn van harmonisatie van nationale stel-
sels208. Niettemin zou in casu Zweden ook iets hebben kunnen doen om ter voorko-

 
204. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 

Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 41. 

205. HvJ EG 11 juni 1992, nrs. C-149/91 en C-150/91, Société Sanders Adour SNC Société Guyomarc'h 
Orthez Nutrition Animale SA vs. Directeur des Services Fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, Jur. 1992, 
blz. I-3899, r.o. 18. 

206. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 40. 

207.  Conclusie A-G Jacobs van 13 november 1997 voor HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy 
vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende be-
lastingtarieven naargelang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – 
eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 44. 

208.  HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff vs. Preben 
Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543, r.o. 32-36. 
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ming van dubbele belasting: Finland is de lidstaat van bestemming van de elektriciteit, 
zodat Zweden met toepassing van het bestemmingslandbeginsel, de op de nationale 
elektriciteitsproductie toegepaste belasting bij intracommunautaire levering naar 
Finland legitiem en in lijn met fiscaal discriminatieverbod kan restitueren209. 

In de slotoverweging refereert het HvJ EG aan het arrest-GEREGENEREERDE OLIE 
(1980)210. In dat arrest wijdt het HvJ EG voor het eerst een overweging aan ecologisch 
georiënteerde belastingtarieven211. A-G MAYRAS (1979) concludeert voor dit arrest, dat 
de verschillen tussen de nationale wetgevingen kunnen leiden tot verschillen in de 
belasting op in het binnenland geregenereerde olie en gelijksoortige ingevoerde pro-
ducten, en dat deze verschillen de goede werking van de gemeenschappelijke markt 
kunnen beïnvloeden en tot vervalsing van de mededinging kunnen leiden, en stelt: ‘De 
opheffing van deze verschillen mag echter in geen geval ertoe leiden dat de milieu-
bescherming in gevaar wordt gebracht’212. Nadien is het EG-verdrag successievelijk 
aangevuld met doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Milieu-
bescherming is intussen een van de meest pregnante doelstellingen van het EG-ver-
drag213. Gestreefd wordt naar een hoog niveau van milieubescherming214 en integratie 
van economische beslissingen en milieubescherming215. De EC is expliciet opgedragen 
in dat hoge niveau van milieubescherming te voorzien. In navolging hiervan wordt de 
bescherming van het milieu ook door het HvJ EG zelf al vroeg aangemerkt als een van 
de wezenlijke doelstellingen van de Gemeenschap, die als zodanig bepaalde beper-
kingen op het beginsel van het vrije verkeer van goederen kan rechtvaardigen216. Vol-
gens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, zoals gewijzigd bij het 

 
209.  Artikel 91 EG. 
210. HvJ EG 8 januari 1980, nr. 21/79, EC vs. Italië (geregenereerde afgewerkte olie), Jur. 1980, blz. 1, 

r.o. 16. Het regenereren, dat wil zeggen herbruikbaar maken van de olie geschiedde om economi-
sche én ecologische redenen.  

211. HvJ EG 8 januari 1980, nr. 21/79, EC vs. Italië (geregenereerde afgewerkte olie), Jur. 1980, blz. 1, 
r.o. 26. 

212. Conclusie A-G Mayras van 15 november 1979 voor HvJ EG 8 januari 1980, nr. 21/79, EC vs. Italië 
(geregenereerde afgewerkte olie), Jur. 1980, blz. 1. 

213.  Krachtens artikel 175 EG, opgenomen bij het Verdrag van Maastricht, kan de Gemeenschap activi-
teiten ondernemen, met inbegrip van maatregelen van fiscale aard, ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van artikel 174 EG, waaronder de bescherming van het milieu en van de volksge-
zondheid en de bevordering van het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbron-
nen. 

214. Artikelen 2, 3, 10, 14, 95, 174, 175 en 176 EG.  
215. Artikel 2 EG.  
216. HvJ EG 14 juli 1976, nrs. 3/76, 4/76 en 6/76, Strafgedingen tegen Cornelis Kramer, Hendrik van den 

Berg en Vennootschap onder firma Kramer en Bais. HvJ EG 10 maart 1983, nr. 172/82, Syndicat Na-
tional des Fabricants Raffineurs d'Huiles de Graissage en 113 anderen vs. Groupement d'Intérêt 
Economique Inter-Huiles en 12 anderen, Jur. 1983, blz. 555. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Pro-
cureur de la République vs. Association de Défense des Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU), 
Jur. 1985, blz. 531, r.o. 13. In HvJ EG 20 september 1988, nr. 302/86, EC vs. Denemarken (Deense 
flessen), Jur. 1988, blz. 4607 heeft het HvJ EG beslist, dat de bescherming van het milieu een dwin-
gend vereiste vormt, dat de toepassing van artikel 28 EG kan beperken. Uit de redenering van r.o. 6 
t/m r.o. 9 volgt dat die beperking ook voor andere gemeenschapsdoelstellingen zoals die van de ar-
tikelen 87-89 (steunmaatregelen) en 90-91 (fiscaal discriminatieverbod) EG geldt. 
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Verdrag betreffende de Europese Unie, heeft de Gemeenschap onder meer tot taak, 
een duurzame economische groei met inachtneming van het milieu te bevorderen217 
en omvat haar optreden een beleid op het gebied van het milieu218. De vereisten op het 
gebied van milieubescherming bij het bepalen en uitvoeren van gemeenschapsbeleid 
op andere gebieden moeten volgens het EG-verdrag worden geïntegreerd219. De be-
voegdheid en verantwoordelijkheid van de Gemeenschap om respect voor het milieu 
te verzekeren, is onvermijdelijk verbonden met haar bevoegdheid tot en verantwoor-
delijkheid voor de regeling van economische activiteiten220. In de zevende preambule 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie spreken de lidstaten zich uit over hun 
vastbeslotenheid om de economische en sociale vooruitgang te bevorderen in het 
kader van versterkte milieubescherming. Na het arrest-GEREGENEREERDE OLIE zijn er 
geen zaken geweest waarin het HvJ EG zich met betrekking tot het fiscaal discrimina-
tieverbod rechtstreeks en expliciet heeft beziggehouden met de betekenis van duur-
zame ontwikkeling en ecologie als stuwende kracht achter een belastingdifferentiatie 
en is nimmer expliciet op complexe kwesties op dit gebied ingegaan. Het HvJ EG heeft 
die gelegenheid in de OUTOKUMPU OY-kwestie niet aangegrepen; een gemiste kans. 
Hoewel in het verwijt dat het HvJ EG Finland maakt niet in een tegenbewijsregeling te 
hebben voorzien, impliciet een handreiking kan worden gezien om alsnog tot zo’n 
regeling te komen, heeft het HvJ EG zich, gegeven de belangen van duurzame ontwik-
keling en de complexiteit van het handelsgoed elektriciteit, te gemakkelijk langs ge-
baande overwegingen en beslissingen van de zaak af gemaakt. Het HvJ EG zet de vaste 
lijn voort die het lang geleden heeft gemarkeerd met het BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB-
arrest (1976), en de LUXEMBURGSE EN BELGISCHE WARM WORT-arresten (1991). In het BOBIE 

GETRÄNKEVERTRIEB-arrest is, zoals gezegd, sprake van een progressief bieraccijnstarief 
voor binnenlandse bieren en een eenvormig gemiddeld forfaitair tarief voor uit het 
buitenland afkomstige bieren, en de beslissing van het HvJ EG die luidt, dat het een-
vormige gemiddelde forfaitaire tarief niet is geoorloofd, omdat daarmee sommige uit 
het buitenland afkomstige bieren zwaarder worden belast dan binnenlandse bieren. 
De boodschap van de LUXEMBURGSE EN BELGISCHE WARM WORT-arresten (1991) is dan, dat 
slechts met een forfaitair bedrag mag worden gewerkt, mits de forfaitaire waarde te 
realiseren valt in het meest efficiënt ingerichte binnenlandse vervaardigingsproces. 
Voor de Finse regering betekent dit de irreële keuze intracommunautair verworven 
elektriciteit te belasten tegen het laagste accijnstarief dat voor de binnenlandse elek-
triciteitsproductie geldt. 

Gegeven de grote belangen van duurzame ontwikkeling, het zware accent dat de 
Gemeenschap legt op het milieubeleid, en het gemeenschappelijke elektriciteitsbeleid 
waarbij de Raad groot belang hecht aan de invloed van productieprocedés op het 

 
217. Artikel 2 EU-verdrag. 
218. Artikel 3 lid 1 onderdeel l EG. 
219. Artikel 6 en artikel 174 lid 2 derde volzin EG. Zie ook overweging 6 considerans Richtlijn energie-

belastingen  
220. Conclusie A-G Fennelly voor HvJ EG 11 juli 1996, nr. C-44/95, Royal Society for the Protection of 

Birds, Jur. 1996, blz. I-3805, r.o. 45. 
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milieu221, had het HvJ EG er beter aan gedaan A-G JACOBS te volgen in zijn aanbeveling 
de OUTOKUMPU OY-zaak eigentijds op te lossen en daarmee over een oplossingsmodel 
te beschikken voor toekomstige vergelijkbare complexe kwesties. Terecht wijst de A-G 
erop, dat het energiebeleid, meer nog dan alle andere maatregelen die bijdragen tot de 
voltooiing van de interne markt, niet uitsluitend moet worden gevoerd met het oog op 
kostenverlaging en concurrentie, maar dat daarbij ook rekening moet worden gehou-
den met de noodzaak de continuïteit van de energievoorziening en de compatibiliteit 
van de methoden van energieproductie met het milieu te waarborgen, en dat om deze 
doelstelling te verwezenlijken rekening dient te worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van de elektriciteitssector. Dat de zaak complex ligt bewijzen de structu-
ren van de energieaccijnstarieven die uiteen lopen van zeer hoog voor elektriciteit 
geproduceerd uit zware stookolie en steenkool tot zeer laag voor elektriciteit uit wa-
terkracht, en de A-G wijst op de kenmerken van elektriciteit en de onvergelijkbaarheid 
met andere goederen222. Elektriciteit kan niet worden opgeslagen, de productie ervan 
valt samen met het tijdstip waarop de elektriciteit het net bereikt en derhalve met het 
tijdstip waarop elektriciteit beschikbaar is voor verbruik. Het is niet alleen lastig, doch 
zelfs onmogelijk om de oorsprong en daarmee het productieprocedé van ingevoerde 
elektriciteit te achterhalen. Daarom passen de gebaande overwegingen en beslissingen 
die ontwikkeld zijn in zaken betreffende goederen als alcohol, olie en bier, waarvan de 
oorsprong minder moeilijk is vast te stellen, niet op elektriciteit. Om deze reden en 
wijzend op mogelijkheden van het werken met forfaitaire gemiddelden in de recht-
spraak en in het EEG-verdrag223, heeft de A-G geconcludeerd, dat het Finse belas-
tingstelsel voor elektriciteit niet kan worden geacht in strijd te zijn met het fiscaal 
discriminatieverbod, mits het op de importen toegepaste gemiddelde tarief correct is 
berekend. Toevoeging van een tegenbewijsregeling waarbij de intracommunautaire 
verkrijger van elektriciteit de mogelijkheid heeft uitleg te geven over het in het 
buitenland toegepaste productieprocedé en aan te tonen dat de door hem ingevoerde 
goederen volgens een eenzelfde procedé is voortgebracht, teneinde in aanmerking te 
komen voor het tarief dat geldt voor in het binnenland met datzelfde procedé ver-
vaardigde goederen224, maakt het stelsel optimaal. De rechtstreekse werking van het 

 
221.  Zie bijvoorbeeld: Richtlijn 90/547/EEG van de Raad van 29 oktober 1990 betreffende de doorvoer 

van elektriciteit via de hoofdnetten, PB L 313, blz. 30. 
222.  Conclusie A-G Jacobs van 13 november 1997 voor HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy 

vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende be-
lastingtarieven naargelang het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – 
eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 59. 

223.  Artikel 97 EEG-verdrag. Dit artikel is niet teruggekeerd in het EG-verdrag luidt: ‘De Lid-Staten die 
omzetbelasting heffen volgens het cumulatieve cascadestelsel, mogen voor binnenlandse belastin-
gen welke zij heffen op ingevoerde produkten, of voor de teruggave, die zij verlenen bij de uitvoer 
van produkten, gemiddelde percentages per produkt of groep van produkten vaststellen zonder 
evenwel inbreuk te maken op de in de artikelen 95 en 96 genoemde beginselen. In de gevallen 
waarin de door een Lid-Staat vastgestelde gemiddelde percentages niet in overeenstemming zijn 
met bovengenoemde beginselen, richt de Commissie tot die staat passende richtlijnen of beschik-
kingen’. 

224. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
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fiscaal discriminatieverbod brengt immers mee, dat de burger de mogelijkheid moet 
hebben om tegenbewijs te leveren225. 

Opmerkelijk is, dat het HvJ EG met zijn arresten GOMES VALENTE (2001)226, SUDHOLZ 
(2004)227 en MYTRAVEL (2005)228 kort daarna de weg van het werken met gemiddelden 
heeft vervolgd. In de GOMES VALENTE-zaak (2001), bepaalt het HvJ EG, dat de waarde-
vermindering van voertuigen niet alleen maar kan worden bepaald door een waarde-
schatting of expertise van elk exemplaar, maar dat de lidstaten de omslachtigheid van 
zo’n methode kunnen vermijden met forfaitaire tabellen die zijn opgesteld op basis 
van criteria als ouderdom, kilometerstand, staat van onderhoud, type aandrijving, 
merk of model van het voertuig. Bij de opstelling van deze tabellen kunnen de lidsta-
ten uitgaan van de lijst van gemiddelde prijzen van tweedehands voertuigen op de 
nationale markt of van een lijst van gemiddelde courante prijzen die in de sector als 
referentie wordt gebruikt. Hiermee kan, zo benadrukt het HvJ EG, een waarde van 
gebruikte voertuigen worden vastgesteld, die ‘in het algemeen de werkelijke waarde 
zeer sterk benadert’229. Deze uitspraak heeft het HvJ EG bevestigd in zijn SIILIN-arrest 
(2002)230. In de SUDHOLZ-zaak bevestigt het HvJ EG op gedreven toon de BTW-
richtlijnconformiteit en de evenredigheid van de beperking van het recht op aftrek van 
voorbelasting tot 50% op zakelijk gebruikte personenauto’s in Duitsland, zonder te-
genbewijs toe te staan, omdat dat juist ‘opnieuw de bovengenoemde problemen [zou] 
meebrengen, te weten de moeilijkheid om de verhouding tussen privé en professio-
neel gebruik van de voertuigen juist te bepalen, de moeilijkheid om de juistheid van 
de aangiften te controleren en bijgevolg het gevaar van belastingfraude of ontwij-

 
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 39. Conclusie A-G Jacobs van 13 november 1997 voor HvJ EG 2 april 1998, 
nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) Helsinki (accijns van 
elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocédé van in binnenland 
geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, 
r.o. 55. 

225.  HvJ EG 16 juni 1966, nr. 57/65, Alfons Lütticke GmbH vs. Hauptzollamt Saarlouis II, Jur. 1966, 
blz. 346. Volgens de Nederlandse Hoge Raad moet de belanghebbende een concreet belang hebben 
bij het inroepen van strijd van de betrokken afschrijvingsregeling en dient hij concrete feiten en 
omstandigheden aan te voeren met betrekking tot de werkelijke waarde van het voertuig. HR 
10 maart 1999, nr. 33.927, BNB 1999/308. 

226.  HvJ EG van 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fa-
zenda Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, 
r.o. 24-26. 

227.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-17/01, Finanzamt Sulingen vs. Walter Sudholz (forfaitaire beperking van 
recht op aftrek van BTW over voertuigen die niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden ge-
bruikt), Jur. 2004, blz. I-4243. 

228.  HvJ EG 6 oktober 2005, nr. C-291/03, MyTravel plc vs. Commissioners of Customs & Excise (pakket-
vakanties), Jur. 2005, blz. I-8477. 

229.  HvJ EG van 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fa-
zenda Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, 
r.o. 24-26. 

230.  HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487. 
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king’231. Het percentage zou overeenstemmen met het gemiddelde privégebruik van de 
betrokken voertuigen in de lidstaten van de Gemeenschap. Forfaitaire gemiddelden 
worden geaccepteerd met het oog op vereenvoudiging van BTW-heffing, vermijding 
van praktische moeilijkheden en het tegengaan van belastingfraude en belastingont-
gaan als rechtvaardigingsgrond232. In de MY TRAVEL-zaak overweegt het HvJ EG dat een 
gemiddelde waarde meer representatief kan blijken te zijn wanneer de prijzen van de 
soortgelijke prestaties die los van een pakket worden verkocht, sterk uiteenlopen233. 

Met betrekking tot toepassing van forfaitaire waarden lijkt het HvJ EG dus op te 
schuiven, maar in hoeverre is vooralsnog niet te zeggen. 

5.2.14 Potentieel concurrerend als criterium van externe neutraliteit 

Bij de tweede toetsingsstap aan het fiscaal discriminatieverbod van de tweestappen-
procedure is het verbod van zijdelingse bescherming leidend. De tweede stap omvat 
toetsing van de fiscale behandeling van uit andere lidstaten afkomstige goederen die, 
hoewel niet aan het gelijksoortigheidscriterium beantwoordend, toch gedeeltelijk dan 
wel potentieel concurreren met bepaalde goederen die worden geproduceerd in de 
lidstaat van bestemming234. Het betreft dus goederen die weliswaar niet gelijksoortig 
zijn aan de in andere lidstaten geproduceerde goederen, maar zijdelings kunnen wor-
den beschermd door gedifferentieerde belastingen, omdat zij met die elders geprodu-
ceerde goederen concurreren in ‘één of meer economisch mogelijke toepassingen’235. 
De EC heeft in het standpunt ingenomen dat in het algemeen alle alcoholische dran-
ken min of meer concurrerend zijn236. 

Met het fiscaal discriminatieverbod wordt, aldus het HvJ EG in zijn BELGISCH BIER EN 

WIJN-arrest (1987), beoogd elke vorm van zijdelings fiscaal protectionisme tegen te 
gaan ten aanzien van uit andere lidstaten afkomstige goederen die, hoewel niet gelijk-
soortig, niettemin zijdelings of potentieel, al is het maar gedeeltelijk, in een mededin-
gingsverhouding staan met sommige binnenlandse goederen237. Steeds moet worden 

 
231.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-17/01, Finanzamt Sulingen vs. Walter Sudholz (forfaitaire beperking van 

recht op aftrek van BTW over voertuigen die niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden ge-
bruikt), Jur. 2004, blz. I-4243, r.o. 63. 

232.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-17/01, Finanzamt Sulingen vs. Walter Sudholz (forfaitaire beperking van 
recht op aftrek van BTW over voertuigen die niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden ge-
bruikt), Jur. 2004, blz. I-4243, r.o. 57-58. 

233.  HvJ EG 6 oktober 2005, nr. C-291/03, MyTravel plc vs. Commissioners of Customs & Excise 
(pakketvakanties), Jur. 2005, blz. I-8477, r.o. 44. 

234. HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concur-
rerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265, 
r.o. 7 (eindarrest). HvJ EG 9 juli 1987, nr. 356/85, EC vs. België (belastingregeling voor wijn en bier), 
Jur. 1987, blz. 3299, r.o. 7. 

235. HvJ EG 4 april 1968, nr. 27/67, Fink-Frucht GmbH vs. Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse, 
Jur. 1968, blz. 315, r.o. 3. 

236.  COM(79) 261. 
237.  HvJ EG 9 juli 1987, nr. 356/85, EC vs. België (belastingregeling voor wijn en bier), Jur. 1987, 

blz. 3299, r.o. 6 en 7. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (So-
cridis) vs. Receveur principal des douanes, r.o. 17. 
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nagegaan of ‘die last de betrokken markt al dan niet beïnvloedt door het potentiële 
verbruik van de ingevoerde produkten te verminderen ten gunste van concurrerende 
nationale produkten’238. De lidstaten mogen dus op goederen uit andere lidstaten geen 
zodanige binnenlandse belastingen heffen dat daardoor andere goederen zijdelings 
worden beschermd239. Deze bepaling richt zich tegen elke vorm van zijdelingse fiscale 
thuismarktbescherming (protectionisme) in het geval van goederen die niet gelijk-
soortig, maar toch gedeeltelijk indirect of potentieel in een concurrentieverhouding 
staan240. 

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG, bevestigd in het RODERS-arrest (1995), moet 
de vraag of een fiscale last verenigbaar is met het EG-verdrag worden beantwoord met 
inachtneming van de gevolgen van die last voor de mededingingsverhouding tussen 
de betrokken goederen. De nationale rechter moet rekening houden met het verschil 
tussen verkoopprijzen van de betrokken goederen en met de invloed van dat verschil 
op de keuze van de consument, evenals met de wijze waarop het verbruik van die 
goederen evolueert241. Voor het vaststellen van zijdelingse discriminatie is het al vol-
doende dat het binnengebrachte product op grond van een of meer economische toe-
passingen concurreert met binnenlands voortgebrachte goederen, ook wanneer het 
niet geheel voldoet aan de gestelde voorwaarde van gelijksoortigheid. 

Omtrent bier en wijn is het HvJ EG in het BRITSE BIER EN WIJN-arrest (1983) van op-
vatting dat deze tot op zekere hoogte aan dezelfde consumentenbehoeften voldoen, 
en dat beide daarom tot op zekere hoogte substitueerbaar zijn. Het bepalen van de 
mate waarin substitueerbaarheid tussen bier en wijn bestaat mag niet worden beperkt 
tot de drinkgewoonten in een lidstaat of in een bepaalde streek, omdat drinkgewoon-
ten naar tijd en plaats wezenlijk kunnen verschillen en niet als een vast gegeven kun-
nen worden beschouwd. Tegelijkertijd bestaan tussen bier en wijn grote verschillen 
op het gebied van productieprocedés natuurlijke eigenschappen. Wijn is een land-
bouwproduct, het resultaat van intensieve wijnbouwmethoden en ten nauwste sa-
menhangend met de eigenschappen van de bodem en met klimaatfactoren, waardoor 
wijn de meest uiteenlopende kenmerken kan verkrijgen. Bier daarentegen wordt 
bereid uit landbouwgrondstoffen die minder gevoelig zijn voor bodem en klimaat, en 
leent zich tevens beter voor industriële productiemethoden. Door de verschillende 
productiewijzen variëren prijsstructuren van bier en wijn zo sterk, dat ondanks me-
dedingingverhoudingen tussen bier en wijn, vergelijkingen uit fiscaal oogpunt lastig 
zijn242. 

 
238. HvJ EG 9 juli 1987, nr. 356/85, EC vs. België (belastingregeling voor wijn en bier), Jur. 1987, 

blz. 3299, r.o. 15. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, 
r.o. 35. 

239. Artikel 90 tweede volzin EG. 
240. HvJ EG 15 juli 1982, nr. 216/81, Ditta Cogis (Compagnia Generale Interscambi SpA) vs. Amministra-

zione delle Finanze dello Stato (fiscale behandeling van whisky), Jur. 1982, blz. 2701, r.o. 9. 
241. HvJ EG 11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV 

vs. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 39. 
242. HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concur-

rerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265, 
r.o. 14-15 (tussenarrest) en, r.o. 8-9 (eindarrest). 
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Het VK paste belastingregelingen voor bier en wijn toe, waarbij van lichte, uit verse 
druiven bereide, niet-mousserende wijn, afkomstig van buiten het VK, een verhou-
dingsgewijs hogere accijns werd geheven dan van de binnenlandse bierproductie. 
Dit had naar het oordeel van het HvJ EG in het BRITSE BIER EN WIJN-arrest (1983) tot 
gevolg, dat ‘welk vergelijkingscriterium men ook hanteert en zonder dat het nodig is 
aan het ene of het andere de voorkeur te geven (...), dat op uit andere Lid-Staten inge-
voerde wijn een zodanige extra fiscale last drukt, dat de nationale bierproduktie daar-
door wordt beschermd, in zoverre deze produktie uit het oogpunt van de mededinging 
het meest relevante referentiepunt vormt. Aangezien deze bescherming het opval-
lendst is ten opzichte van de meest courante wijnen, leidt het Britse belastingstelsel 
ertoe, dat wijn het stempel krijgt opgedrukt van een luxeprodukt dat wegens de erop 
drukkende fiscale last voor de consument nauwelijks een echt alternatief kan zijn voor 
de typische binnenslands geproduceerde drank’243. Een lidstaat die geen wijnprodu-
cent is, mag wijn dus niet op zodanige wijze belasten dat de grootste binnenlandse 
concurrent van wijn, de bierproducent, wordt beschermd. Weliswaar kan geen van de 
ter bepaling van de drukverhouding tussen bier en wijn gehanteerde vergelijkingscri-
teria op zichzelf betrouwbare resultaten kan opleveren, doch niettemin kan elk van de 
drie aangewende methoden – dat wil zeggen de toetsing van de belastingdruk aan het 
volume, het alcoholgehalte en de prijs van de producten – bruikbare gegevens ver-
schaffen voor de beoordeling van het omstreden heffingsstelsel244. De Tariefrichtlijn 
alcoholhoudende dranken verlangt weliswaar niet van de lidstaten dat zij hun natio-
nale tarieven voor de verschillende alcoholproductcategorieën op vergelijkbare ni-
veaus per procent alcohol vaststellen, maar bij de vaststelling van de tarieven moet 
wel de algemene strekking van het EG-verdrag in acht worden genomen, waarvan met 
name het voorschrift dat binnenlandse belastingen goederen uit andere lidstaten niet 
mogen benadelen of andere nationale goederen zijdelings beschermen245. 

Het nihilminimumtarief voor wijn is volgens het HvJ EG in het SOCRIDIS-arrest 
(1999) geen vrijbrief om wijn geheel en al vrij te laten van accijns. Een dergelijke vrij-
lating, die aan de orde is in de 15 wijnproducerende lidstaten met een wijnaccijnsta-
rief van nihil en waar in sommige van deze lidstaten bier uit andere lidstaten wordt 
ingevoerd, zou de wijnproductie in die lidstaten bevoordelen ten opzichte van bier dat 
daar economisch en cultureel een minder sterke positie bekleedt, hetgeen in strijd is 
met het fiscaal discriminatieverbod246. Substitueerbaarheid van wijn en bier geldt 
volgens het HvJ EG in de BELGISCH BIER EN WIJN-kwestie (1987) overigens alleen voor 
wijnen voor alledaags gebruik, in het algemeen goedkope wijnen, welke voldoende 
eigenschappen met bier gemeen hebben om voor de verbruiker een alternatieve keuze 

 
243. HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concur-

rerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265, 
r.o. 27 (eindarrest). 

244.  HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van 
concurrerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, 
blz. 2265, r.o. 18 (eindarrest). 

245.  Artikel 90 EG. 
246.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur 

principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 20. 
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te vormen en met bier in de zin van het fiscaal discriminatieverbod in een mededin-
gingsverhouding te staan247. Bier en wijn zijn niet substitueerbaar wanneer, enerzijds 
het prijsverschil tussen vergelijkbare kwaliteiten bier en wijn dermate groot is, dat het 
verschil tussen de tarieven voor beide producten het gedrag van de verbruiker niet 
kan beïnvloeden en, anderzijds, het bestaan van een protectionistische werking niet 
blijkt uit de statistische gegevens betreffende de ontwikkeling van het bier- en wijn-
verbruik in de betrokken lidstaat248. 

Met het HUBERT WACHAUF-arrest (1989)249 heeft het HvJ EG beslist en in het SOCRIDIS-
arrest (1999)250 bevestigd, dat richtlijnen verdragsconform zijn, als die richtlijnen de 
lidstaten een discretionaire bevoegdheid (ofwel beleidsmarge) laten die ruim genoeg 
is om deze ten uitvoer kunnen brengen op een wijze die spoort met de vereisten van 
het EG-verdrag). Een richtlijn is dus nog niet ongeldig wanneer bepaalde toepassingen 
waarmee zij volgens de bepalingen ervan ten uitvoer kan worden gelegd, onverenig-
baar zijn met het EG-verdrag. Ongeldigheid is alleen aan de orde wanneer een richtlijn 
de lidstaten geen beoordelingsmarge laat die ruim genoeg is om die uit te voeren op 
een wijze die strookt met de vereisten van het EG-verdrag. Een dreigende onverenig-
baarheid in de toepassing van een richtlijn kan met voldoende beleidsruimte door de 
lidstaten worden vermeden. Nu het HvJ EG bij vaste rechtspraak heeft vastgesteld dat 
bier en tafelwijn soortgelijk en substitueerbaar zijn, heeft SOCRIDIS natuurlijk volko-
men gelijk met zijn stelling dat de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken en de 
Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken ver achterblijven bij hetgeen noodzakelijk is 
voor een minimale onderlinge aanpassing van de verhoudingen tussen de accijnshef-
fing van wijn en van bier in het belang van de goede werking van de interne markt. 
Omdat de uitvoeringsrichtlijnen slechts definities verschaffen en minimumtarieven 
voorschrijven en ook het HvJ EG als plaatsvervangend Europees wetgever niet zover 
kan gaan richtlijnen inhoudelijk aan te passen, zodat zij, in het geval van de uitvoe-
ringsrichtlijnen, de onderlinge tarifaire verhoudingen tussen soortgelijke en substitu-
eerbare accijnsgoederen regelen, heeft SOCRIDIS zijn gelijk van het HvJ EG niet kunnen 
krijgen. Het EG-verdrag kent de communautaire wetgever de bevoegdheid toe om in 
het harmonisatieproces in voorkomend geval de meest geëigende harmonisatievorm 
te kiezen en tot stand te brengen en laat het aan diens beoordeling over op welke 
wijze moet worden gehandeld om dat doel te bereiken. Het staat de gemeenschaps-
wetgever dan ook vrij om te kiezen voor een harmonisatie in etappes, gelet op het feit 
dat de uitvoering van harmonisatiemaatregelen in het algemeen moeilijk is omdat de 
bevoegde communautaire instellingen daartoe, uitgaande van uiteenlopende en inge-
wikkelde nationale bepalingen, gemeenschappelijke regels moeten opstellen die in 

 
247.  HvJ EG 9 juli 1987, nr. 356/85, EC vs. België (belastingregeling voor wijn en bier), Jur. 1987, 

blz. 3299, r.o. 10-11. Zo ook: HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distributi-
on (Socridis) vs. Receveur principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 18. 

248.  HvJ EG 9 juli 1987, nr. 356/85, EC vs. België (belastingregeling voor wijn en bier), Jur. 1987, 
blz. 3299, r.o. 15-20. 

249.  HvJ EG 13 juli 1989, nr. 5/88, Hubert Wachauf vs. Duitsland (extra heffing op melk), Jur. 1989, 
blz. 2609, r.o. 22. 

250.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur 
principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 19 en 20. 
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overeenstemming zijn met de in het Verdrag neergelegde doelstellingen en waarvoor 
de unanieme instemming van de Raad vereist is251. De Raad behoort zich deze deficiën-
ties aan te trekken en op voorstel van de EC oplossingen te bieden, maar van de Raad 
is met betrekking tot de onderlinge aanpassing van de verhoudingen tussen de ac-
cijnsheffing van wijn en van bier op de korte termijn geen oplossing verwachten, 
omdat die, gegeven de wijnbouwbelangen van sommige wijnproducerende lidstaten, 
wat de wijnaccijnsharmonisatie betreft te verdeeld is en daardoor niet vooruit te 
branden. Bij gebreke van besluitvaardigheid van de Raad heeft het HvJ EG als oplos-
sing gevonden, dat de lidstaten met de manoeuvreerruimte die de richtlijnen hen 
bieden hun tarieven zo behoren vast te stellen, dat die iedere bescherming van de 
binnenlandse productie uitsluiten252: de SOCRIDIS-regel253. 

De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken en de Tariefrichtlijn alcoholhou-
dende dranken verplichten de lidstaten slechts naar ten minste de minimumtarieven 
accijns te heffen en bieden voldoende beoordelingsmarge om te waarborgen, dat de 
heffing van accijns van wijn en die van bier zich zodanig tot elkaar verhouden dat elke 
bescherming van de binnenlandse productie in de zin van het fiscaal discriminatiever-
bod is uitgesloten. Lidstaten die wijnproducent zijn, het wijnaccijnstarief van nihil 
toepassen en bier invoeren, behoren dit bier op een vergelijkbaar niveau te belasten. 
In de casus van het SOCRIDIS-arrest werden in Frankrijk bier en wijn vóór de accijns-
harmonisatie (1993) op dezelfde wijze (enkel naar volume) en tegen vergelijkbare 
tarieven belast, terwijl de harmonisatie door de invoering van het criterium alcoholge-
halte tot wijziging van de wijze van de heffing van de bieraccijns heeft geleid en tot 
een aanzienlijke verhoging daarvan ten opzichte van de wijnaccijns. Bepaald moet 
worden de mate van onderlinge elasticiteit van de vraag naar bepaalde goederen van 
binnenlandse en van buitenlandse oorsprong. Er moet een zekere relatie in acht wor-
den genomen tussen de tarieven van de accijnzen voor de onderscheidene alcohol-
houdende dranken254. 

Griekenland mag op basis van een specifieke bepaling in de Structuurrichtlijn alco-
holhoudende dranken accijns van  (ouzo) heffen naar een verlaagd tarief dat lager 
mag zijn dan het minimumtarief, doch niet meer dan 50% onder het normale nationale 
tarief voor ethylalcohol255.  (ouzo) is de Grieks-nationale anijsdrank. De EC was in 
2001 van opvatting, dat het bestaan van een bepaling van afgeleid recht op grond 
waarvan het lidstaten is toegestaan een nationaal product naar een verlaagd accijnsta-
rief te belasten, deze lidstaten geenszins ontslaat van hun verplichting de in het EG-
verdrag neergelegde fundamentele beginselen na te leven, waaronder het fiscaal dis-

 
251.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur 

principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 26. HvJ EG 29 februari 1984, nr. 37/83, Rewe Zen-
trale AG vs. Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland (harmonisatie van fytosanitaire con-
trolemaatregelen), Jur. 1984, blz. 01229, r.o. 20. HvJ EG 13 mei 1997, nr. C-233/94, Duitsland vs. EP 
en Raad, Jur. 1997, blz. I-2405, r.o. 43. 

252.  Zie ook overweging 17 van de considerans van de Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
253.  HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouridienne de distribution (Socridis) vs. Receveur 

principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 19 en 20. 
254. Idem, r.o. 9 en 20. Vgl. Kamerstukken II 1986-1987, 19 243 nr. 3, blz. 66. 
255.  Artikel 23 aanhef en lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
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criminatieverbod. Opvallend is de stelling van de EC, dat Griekenland over geen enkele 
manoeuvreerruimte beschikte om de bepaling van de richtlijn toe te passen op een 
wijze die verenigbaar is met het EG-verdrag, waarmee zij in het licht van het SOCRIDIS-
regel langs indirecte weg – na negen jaar stilzitten – in feite heeft getracht het HvJ EG 
ertoe te verleiden de richtlijnbepaling over het verlaagde tarief voor  (ouzo) on-
geldig te verklaren. Griekenland heeft met betrekking tot die faciliteit alleen de para-
doxale armslag om de in deze specifieke bepaling gemaakte uitzondering wel of niet 
toe te passen. Volgens de EC schond Griekenland het fiscaal discriminatieverbod door 
uitsluitend op  het verlaagde accijnstarief toe te passen, terwijl het ook naar vaste 
rechtspraak van het HvJ EG gehouden is zijn nationaal belastingstelsel, om verenig-
baar te zijn met het fiscaal discriminatieverbod, in elk geval te laten uitsluiten dat 
buitenlandse goederen zwaarder worden belast dan soortgelijke binnenlandse pro-
ducten. De EC had verschillende klachten ontvangen over de toepassing van het ver-
laagde accijnstarief op , terwijl het voor vergelijkbare alcoholhoudende dranken 
als gin, wodka, whisky, rum, tequila en arak toegepaste tarief minder gunstig was. Het 
HvJ EG beslist in het -arrest (2004), dat Griekenland zich op de specifieke bepa-
ling heeft gebaseerd toen het zijn accijnstarief voor  vaststelde op 50% van het 
voor de andere alcoholhoudende dranken voorziene tarief, en dat het aldus heeft ge-
handeld in overeenstemming met het bepaalde in dit voorschrift en niet is tekortge-
schoten in haar verplichtingen krachtens het gemeenschapsrecht256. Om tot deze be-
slissing te komen geeft het HvJ EG een aanvulling op zijn SOCRIDIS-regel met de over-
weging, dat handelingen van de gemeenschapsinstellingen worden vermoed rechts-
geldig te zijn en bijgevolg rechtsgevolgen in het leven roepen, zolang zij niet zijn inge-
trokken257, in het kader van een beroep tot nietigverklaring nietig zijn verklaard of ten 
gevolge van een prejudiciële verwijzing of een exceptie van onwettigheid ongeldig 
zijn verklaard258. Als uitzondering op dit beginsel moeten handelingen waaraan een 
onregelmatigheid kleeft die van een zo klaarblijkelijke ernst is, dat zij door de com-
munautaire rechtsorde niet kan worden getolereerd, worden geacht geen enkel, ook 

 
256.  HvJ EG 5 oktober 2004, nr. C-475/01, EC vs. Griekenland (toepassing van lager tarief op  (ouzo) 

dan op andere alcoholhoudende dranken), Jur. 2004, blz. I-8923, r.o. 12, 15 en 23. 
257.  De intrekking van een rechtshandeling door de instelling van wie zij afkomstig is, het beroep tot 

nietigverklaring of de incidenteel opgeworpen exceptie van niet-toepasselijkheid in de zin van arti-
kel 241 EG, of de ongeldigverklaring in het kader van een prejudiciële procedure overeenkomstig 
artikel 234 EG. Dit dient ‘de rechtszekerheid te waarborgen door te voorkomen, dat gemeenschaps-
handelingen die rechtsgevolgen teweegbrengen, onbeperkt in geding kunnen worden gebracht’. 
HvJ EG 30 januari 1997, nr. C-178/95, Wiljo NV vs. België, Jur. 1997, blz. I-585, r.o. 19. HvJ EG 
9 maart 1994, nr. C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH vs. Duitsland, Jur. 1994, blz. I-833, 
r.o. 16. HvJ EG 15 februari 2001, nr. C-239/99, Nachi Europe GmbH vs. Hauptzollamt Krefeld, Jur. 
2001, blz. I-1197, r.o. 29. 

258.  HvJ EG 12 juli 1957, nrs. 3/57 tot en met 7/57, Mejuffrouw D. Algera, de heer G. Cicconardi, me-
vrouw S. Couturaud, de heer I. Genuardi en mevrouw F. Steichen vs. Gemeenschappelijke Vergade-
ring van de EGKS, Jur. 1957, blz. 81. HvJ EG 15 juni 1994, nr. C-137/92 P, EC vs. BASF AG, Limburgse 
Vinyl Maatschappij NV, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Huels AG, Elf Atochem SA, Société Artesien-
ne de Vinyle SA, Wacker Chemie GmbH, Enichem SpA, Hoechst AG, Imperial Chemical Industries 
plc, Shell International Chemical Company Ltd en Montedison SpA, Jur. 1994, blz. I-02555, r.o. 48. 
HvJ EG 8 juli 1999, nr. C-245/92 P, Chemie Linz GmbH vs. EC, Jur. 1999, blz. I-04643, r.o. 93. 
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geen voorlopig rechtsgevolg in het leven te hebben geroepen, dat wil zeggen als juri-
disch non-existent worden beschouwd. Deze uitzondering beoogt een evenwicht te 
bewaren tussen twee fundamentele, zij het soms tegenstrijdige, vereisten waaraan 
een rechtsorde moet voldoen, te weten de stabiliteit van de rechtsverhoudingen en de 
eerbiediging van de legaliteit. Gelet op de ernst van de consequenties die zijn verbon-
den aan de vaststelling dat een handeling van een gemeenschapsinstelling non-
existent is, moet deze vaststelling om redenen van rechtszekerheid worden voorbe-
houden voor uiterst extreme gevallen259. De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dran-
ken kan, aldus het HvJ EG, echter noch in haar geheel noch voor wat betreft het ver-
laagde tarief voor  als een dergelijke non-existentie worden beschouwd260. 

Naar verwachting zal het HvJ EG conform het vorenstaande beslissen op het 
EC-beroep (2005) tegen Zweden. Volgens de EC heft Zweden accijnzen die van dien 
aard zijn dat zij bier, dat voornamelijk in Zweden wordt vervaardigd, zijdelings be-
schermen ten opzichte van wijn, die voornamelijk uit andere lidstaten afkomstig is. 
Alcoholhoudende dranken worden in Zweden aan de individuele consument verkocht 
via een staatsmonopolie, de Systembolaget AB. Zwaar bier, dat wil zeggen bier met 
meer dan 3,5%vol, en wijnen worden via de Systembolaget verkocht. Lichtere wijnen 
in de gemiddelde prijsklasse worden als vervangbaar door zwaar bier beschouwd. Van 
bier wordt accijns geheven die gemiddeld en procentueel beduidend lager is dan de 
vergelijkbare accijns van wijn. Er is geen reden aangevoerd die dat verschil rechtvaar-
digt. Het verschil in belasting heeft gevolgen voor de prijs van de respectieve produc-
ten. Het prijsverschil wordt versterkt doordat op de dranken 25% BTW wordt geheven. 
De invloed van de belasting op de prijs van de respectieve dranken kan de mededin-
ging tussen goederen vervalsen. De Zweedse accijnzen zijn volgens de EC van dien 
aard dat zij nationale consumptiepatronen versterken, de potentiële consumptie van 
wijn doen afnemen en daardoor bier indirect beschermen ten detrimente van wijn261. 
Zweden belast zowel bier als wijn naar volumeprocenten alcohol. Het tarief voor bier 
van 2,8%vol en meer bedraagt € 15,79 per hectoliter per %vol262. Voor wijn geldt echter 
een progressief schijventarief263, waardoor van een liter bier van 10%vol € 1,57 en van 
een liter wijn van 10%vol € 2,37 accijns wordt geheven. Toetsing van de accijnsdruk 
aan het volume, het alcoholgehalte en de prijs heeft als uitkomst, dat wijn fors zwaar-
der wordt belast dan bier, niet alleen omdat de basisprijs van wijn en zijn alcoholge-
halte hoger is dan van bier, maar ook omdat het accijnsbestanddeel in de prijs groter 

 
259.  Zie in deze zin: HvJ EG 15 juni 1994, nr. C-137/92 P, EC vs. BASF AG, Limburgse Vinyl Maatschappij 

NV, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Huels AG, Elf Atochem SA, Société Artesienne de Vinyle SA, 
Wacker Chemie GmbH, Enichem SpA, Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc, Shell Internati-
onal Chemical Company Ltd en Montedison SpA, Jur. 1994, blz. I-02555, r.o. 48-50. HvJ EG 8 juli 
1999, nr. C-245/92 P, Chemie Linz GmbH vs. EC, Jur. 1999, blz. I-04643, r.o. 93-95. 

260.  HvJ EG 5 oktober 2004, nr. C-475/01, EC vs. Griekenland (toepassing van lager tarief op  (ouzo) 
dan op andere alcoholhoudende dranken), Jur. 2004, blz. I-8923, r.o. 17-20. 

261.  HvJ EG, nr. C-167/05, beroep, op 14 april 2005 ingesteld door de EC tegen Zweden. 
262.  Voor bier van minder dan 2,8%vol is geen tarief vastgesteld. 
263.  Het tarief per hectoliter wijn (1) van minder dan 2,25%vol alcohol bedraagt nihil; (2) vanaf 2,25 tot 

4,5%vol alcohol € 81,43; (3) vanaf 4,5 tot 7%vol alcohol € 120,32; (4) vanaf 7 tot 8,5%vol alcohol 
€ 165,55; en (5) vanaf 8,5 tot 15%vol alcohol € 237,20. 
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is, waardoor van wijn beduidend meer accijns wordt geheven dan van bier met als 
resultaat, dat de Zweedse accijnsheffing bier van eigen bodem bevoordeelt boven wijn 
afkomstig van buiten Zweden. Het meeste bier dat in Zweden wordt geconsumeerd 
wordt binnen Zweden geproduceerd, terwijl wijn afkomstig is uit andere lidstaten. 
Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG zijn bier en tafelwijn gelijksoortig en substitu-
eerbaar. Op verzoek van de EC heeft Zweden het verschil verkleind, maar daarmee is 
volgens de EC geen einde gekomen aan de fiscale discriminatie. 

Luxe bieren zijn niet substitueerbaar met gewone tafelwijnen en de betere kwali-
teitswijnen niet met de gangbare biersoorten. Van luxe bieren die nationaal niet wor-
den geproduceerd, maar vanuit andere lidstaten worden binnengebracht, kan met 
meer armslag accijns worden geheven, omdat het fiscaal-discriminatieverbod niet kan 
worden ingeroepen tegen op van elders binnengebrachte goederen geheven binnen-
landse belastingen, wanneer een gelijksoortige of concurrerende binnenlandse pro-
ductielijn ontbreekt. Er is dan met betrekking tot die van elders afkomstige goederen 
binnen die lidstaat geen bevoordeling van nationale productie (en dus geen discrimi-
natie). Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de betere wijnen. De afwezigheid van 
een concurrerende binnenlandse productielijn is een feitelijke aangelegenheid, die 
door de nationale rechter moet worden onderzocht264. Met betrekking tot rechtstreeks 
uit derde landen ingevoerde goederen is een door een lidstaat eenzijdig op de invoer 
daarvan ingestelde heffing sedert de instelling van het GDT op 1 juli 1968 in strijd met 
de regels van de douane-unie en met die van de gemeenschappelijke handelspoli-
tiek265. De beslissing van het HvJ EG in de Litouwse zaak-UAB PROFISA (2007) was dus 
zeer voorspelbaar. De lidstaten mogen op rechtstreeks uit derde landen ingevoerde 
ethylalcohol vervat in chocoladeproducten geen heffing leggen; dat is overgelaten aan 
de EC. De lidstaten, waaronder Litouwen, zijn verplicht om accijnsvrijstelling te verle-
nen voor in het douanegebied van de Gemeenschap ingevoerde ethylalcohol die ver-
werkt is in chocoladeproducten die bestemd zijn voor rechtstreeks verbruik (evenals 
voor soortgelijke binnenlands geproduceerde chocoladeproducten), mits het alcohol-
gehalte van deze producten niet meer bedraagt dan 8,5 liter absolute alcohol per 100 
kilogram product266. 

De toepasselijkheid van het fiscaal discriminatieverbod veronderstelt niet nood-
zakelijkerwijs het bestaan van dezelfde of soortgelijke nationale goederen en het 

 
264.  HvJ EG 22 april 1999, nr. C-109/98, CRT France International SA vs. Directeur régional des impôts de 

Bourgogne (heffing op de levering van CB-apparaten – heffing van gelijke werking – binnenlandse 
belasting – toepasselijkheid van verbod op handelsverkeer met derde landen), Jur. 1999, blz. I-
2237, r.o. 12. 

265.  Artikel 23, artikel 24 en artikel 133 EG. HvJ EG 13 december 1973, nrs. 37/73 en 38/73, Sociaal fonds 
voor de diamantarbeiders vs. NV Indiamex en feitelijke vereniging De Belder, Jur. 1973, blz. 
1609-1626, r.o. 18. HvJ EG 7 november 1996, nr. C-126/94, Société Cadi Surgelés, Société Sofrigu, 
Société Sofroi en Société Sofriber tegen Ministre des Finances en Directeur général des douanes, Jur. 
1996, blz. I-5647, r.o. 18. 

266.  HvJ EG 19 april 2007, nr. C-63/06, UAB Profisa vs. Muitines departamentas prie Lietuvos Respublik-
os finansu ministerijos (alcohol verwerkt in chocoladeproducten – vrijstelling accijns), www.curia. 
europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 19. Artikel 27 lid 1 onderdeel f Structuurrichtlijn al-
coholhoudende dranken. 
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begrip binnenlandse belastingen veronderstelt niet zozeer het bestaan van soortgelijke 
belaste goederen, maar het bestaan van een geheel van belastingen die tezamen een of 
meerdere functies vervullen267. Het al dan niet behoren tot een algemeen stelsel van 
binnenlandse belastingen geldt ook in het geval dat geen nationale productie van het 
belaste goed bestaat en de belasting op het eerste gezicht dus alleen intracommunau-
tair verworven goederen betreft. Het HvJ EG diende zich in de kwestie van de DEENSE 

GEBRUIKTE AUTO’S (1990) uit te spreken over de vraag of een binnenlandse belasting die, 
bij het ontbreken van een nationale productie van gelijksoortige of concurrerende 
goederen, enkel intracommunautair ingevoerde goederen trof, in strijd kon zijn met 
het fiscaal discriminatieverbod. Omdat in Denemarken geen auto’s geproduceerd 
werden, was de Deense autoregistratiebelasting enkel van toepassing op van buiten 
Denemarken afkomstige auto’s. Dat de autobelasting een binnenlandse belasting was, 
werd niet betwist en stond dus vast. Het HvJ EG heeft A-G MISCHO in zijn standpunt 
gevolgd en in heldere bewoordingen de stelling van de EC, die de vraag bevestigend 
beantwoord wilde zien, verworpen: ‘En revanche, l’article 95 [artikel 90 EG] ne saurait 
être invoqué à l’encontre d’impositions intérieures frappant des produits importés, en 
l’absence de production nationale similaire ou concurrente. En particulier, il ne permet 
pas de censurer le caractère excessif du niveau de taxation que les États membres 
pourraient arrêter pour des produits donnés en l’absence de tout effet discriminatoire 
ou protecteur’268. Als een binnenlandse productielijn ontbreekt kan het fiscaal discri-
minatieverbod dus niet in stelling worden gebracht om op te komen tegen excessief 
hoge tarieven die de lidstaten zo nodig voor bepaalde goederen van buiten hun grond-
gebied vaststellen. 

 
267.  HvJ EG 19 juni 1973, nr. 77/72, Carmine Capolongo vs. Azienda Agricola Maya, Jur. 1973, blz. 611, 

r.o. 12. HvJ EG 9 november 1983, nr. 158/82, EC vs. Denemarken, Jur. 1983, blz. 3573, r.o. 19. HvJ EG 
9 juni 1992, nrs. C-228/90 tot en met C-234/90, C-339/90 en C-353/90, Simba SpA e.a. vs. Ammini-
strazione delle Finanze dello Stato Italiano (nationale belasting op bananen – belasting uitsluitend 
geheven over rechtstreeks uit derde landen ingevoerde producten), Jur. 1990, blz. I-3713, r.o. 7. 
HvJ EG 13 juli 1994, nr. C-130/92, Oto SpA vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1994, blz. I-3281, r.o. 11. 
HvJ EG 2 augustus 1993, nr. C-266/91, Celulose Beira Industrial (CELBI) SA vs. Fazenda Pública, 
Jur. 1993, blz. I-4337, r.o. 11. HvJ EG 9 maart 1995, nr. C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Pú-
blico vs. Americo Joao Nunes Tadeu (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 1995, 
blz. I-0479, r.o. 6-7. HvJ EG 17 september 1997, nr. C-347/95, Fazenda Pública vs. União das Coope-
rativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL (UCAL), Jur. 1997, blz. I-4911, r.o. 19. HvJ EG 
17 september 1997, nr. C-28/96, Fazenda Pública vs. Fricarnes SA (nationale belasting bij verkoop 
van vlees – heffing van gelijke werking – binnenlandse belasting), Jur. 1997, blz. I-4939, r.o. 21. 
HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, 
Kastrup Havn NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid 
van: Trafikministeriet (taxes portuaires sur les navires et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-
4085, r.o. 20. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal doua-
nekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het pro-
ductieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde 
elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 20. HvJ EG 17 juni 1998, nr. C-68/96, Grundig Italiana SpA 
vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1998, blz. I-3775, r.o. 10. 

268.  HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 10. 
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Nochtans kan uit ‘s Hofs beslissing niet de conclusie worden getrokken, dat de lid-
staten bij het ontbreken van nationale productielijnen maar lukraak kunnen heffen. 
Wat niet door het fiscaal discriminatieverbod verboden wordt, kan, aldus het HvJ EG, 
nog wel als MGW strijdig zijn met het EG-verdrag269, zoals het HvJ EG eerder besliste 
in het arrest-AUGUST STIER (1968), overwegende dat: ‘si l’article 95 [artikel 90 EG] 
n’interdit pas aux états membres de frapper les produits importes, comme il vient 
d’être dit, il ne leur serait cependant pas loisible de frapper les produits qui, a défaut 
de production intérieure comparable, échapperaient a l’application des prohibitions de 
l’article 95, de taxes d’un montant tel que la libre circulation des marchandises a l’in-
térieur du marche commun serait, en ce qui concerne ces produits, compromise’ en 
voorts, ‘qu’une telle atteinte a la libre circulation des marchandises ne saurait toute-
fois être supposée exister lorsque le taux d’imposition reste dans le cadre général du 
système national d’imposition dont la taxe litigieuse fait partie intégrante’. Het is dus 
weliswaar toegestaan op uitsluitend intracommunautair verworven goederen belas-
ting te heffen, maar niet naar zodanig hoge tarieven dat het vrije verkeer van de be-
treffende goederen binnen de Gemeenschap in gevaar komt. Zo’n inbreuk op het vrije 
verkeer van goederen wordt geacht niet aan de orde te zijn wanneer het tarief ‘het 
algemeen kader van het nationaal belastingstelsel, waarvan de litigieuze belasting een 
integrerend deel uitmaakt, niet te buiten gaat’270. Dit betekent dat het tarief wel in de 
pas moet lopen met de andere tarieven van het nationale belastingstelsel. Daarvan 
afwijkende tarieven en de daardoor mogelijke inbreuk op het vrije verkeer van goede-
ren moeten worden getoetst aan de MGW-doctrine, aldus het HvJ EG271. Bepalend 
daarvoor is of een nationale belasting het vrije goederenverkeer binnen de Gemeen-
schap in gevaar brengt. Een MGW vormt volgens het HvJ EG in het DASSONVILLE-arrest 
(1974) een verbod op ‘iedere handelsregeling van de Lid-Staten die de intracommu-
nautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, kan belem-
meren’272. Zoals elke belasting op een intracommunautair verworven goed zal worden 
gezien als een beperking van het vrije goederenverkeer, zal, bij het opkomen tegen 
excessieve tarieven, gegeven de formulering ‘en l’absence de tout effet discriminatoire 
ou protecteur’273, de beoordeling van het met de belasting en het bijbehorende tarief 
nagestreefde doel zich vooral richten op het proportionele karakter ervan in relatie 
met de algemene kaders van het nationaal belastingstelsel waarvan de belasting deel 

 
269.  Artikel 28 EG. 
270.  HvJ EG 4 april 1968, nr. 31/67, Firma August Stier vs. Hauptzollamt Hamburg-Ericus, Jur. 1968, 

blz. 347, r.o. 2. HvJ EG 4 april 1968, nr. 27/67, Fink-Frucht GmbH vs. Hauptzollamt München-
Landsbergerstrasse, Jur. 1968, blz. 315, r.o. 3. HvJ EG 3 februari 1981, nr. 90/79, EC vs. Frankrijk, Jur. 
1981, blz. 283, r.o. 13-15. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, 
blz. I-4509, r.o. 12. 

271.  Artikel 28 EG. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, 
r.o. 13. 

272.  Het Dassonville-criterium: HvJ EG 11 juli 1974, nr. 8/74, Procureur des Konings vs. B. en G. 
Dassonville, r.o. 5 

273.  Artikel 28 EG. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, 
r.o. 10 ‘wanneer die belasting geen discriminerende of beschermende werking heeft’. 
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uitmaakt. De controle op het proportioneel karakter van een binnenlandse belasting is 
door het HvJ EG allerminst verworpen. 

Naast het tarief zijn er nog andere criteria om vast te stellen dat een bepaalde be-
lastingregeling tot een algemeen stelsel van binnenlandse belastingen behoort: (1) de 
belastingregeling behoort tot een groep belastingen waarvoor in een gezamenlijke 
structuur samenhangende fiscale bepalingen zijn geregeld274, (2) de belasting drukt 
naar objectieven maatstaven op een categorie of categorieën goederen, dat wil zeggen 
dat aan de hand van die maatstaven ongeacht herkomst wordt bepaald welk goed tot 
welke categorie behoort275, (3) de belastinggrondslag, het tarief en de wijze van invor-
dering worden toegepast ongeacht herkomst276, (4) dezelfde heffing drukt in hetzelfde 
handelsstadium op zowel het nationale als het van elders afkomstige goed en het 
belastbare feit is eveneens voor beide categorieën goederen hetzelfde277, en (5) de 
bestemming van de belastingopbrengst is niet bepaald; het gaat om een fiscale op-
brengst die, zoals andere belastingen, bijdraagt aan de algemene financiering van 
overheidsuitgaven in alle sectoren278. 

Volgens het HvJ EG in zijn FINK FRUCHT-arrest (1968) is van zijdelingse bescherming 
ook sprake zonder rechtstreekse concurrentie met nationale goederen ‘wanneer komt 
vast te staan, dat het ingevoerde produkt in verband met de wijze van vervaardiging of 
verhandeling dan wel op grond van andere economische omstandigheden op bij-
zondere wijze is belast en wel zodanig dat bepaalde bewerkingen, zelfs andere dan 
die, welke ter vervaardiging van het ingevoerde produkt zijn toegepast, worden be-
schermd’279. De voor de internationale handel bedoelde indelingen van het GDT leve-

 
274.  Zie voor het behoren tot een binnenlands belastingstelsel ook: HvJ EG 3 februari 1981, nr. 90/79, EC 

vs. Frankrijk, Jur. 1981, blz. 283, r.o. 16. 
275.  HvJ EG 16 juli 1992, nr. C-343/90, Manuel Jose Lourenço Dias vs. Director da Alfandega do Por, Jur. 

1992, blz. I-4673, r.o. 53-54. 
276.  HvJ EG 28 januari 1981, nr. 32/80, Officier van Justitie vs. J.A.W.M.J. Kortmann, Jur. 1981, blz. 251, 

r.o. 17. Zie ook: HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal 
douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het 
productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoer-
de elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 22, waarin het HvJ EG overwoog dat zowel ingevoerde als 
in het binnenland geproduceerde elektriciteit onder dezelfde belastingregeling valt, en dat de ac-
cijns, ongeacht de oorsprong van de elektriciteit, door hetzelfde orgaan wordt geheven volgens in 
de algemene wet inzake de accijnsheffing geregelde procedures. 

277.  Zie: HvJ EG 31 mei 1979, nr. 132/78, Denkavit Loire S.à.r.l. vs. Administration des Douanes, Jur. 
1979, blz. 1923, r.o. 8. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regio-
naal douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang 
het productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor inge-
voerde elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 24. 

278.  HvJ EG 7 mei 1987, nr. 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl vs. Amministrazione delle Finanze dello 
Stato, Jur. 1987, blz. 2085, r.o. 12-13. HvJ EG 9 juni 1992, nrs. C-228/90 tot en met C-234/90, 
C-339/90 en C-353/90, Simba SpA e.a. vs. Amministrazione delle Finanze dello Stato Italiano (natio-
nale belasting op bananen – belasting uitsluitend geheven over rechtstreeks uit derde landen inge-
voerde producten), Jur. 1990, blz. I-3713, r.o. 8. HvJ EG 13 juli 1994, nr. C-130/92, Oto SpA 
vs. Ministero delle Finanze, Jur. 1994, blz. I-3281, r.o. 11-12. 

279. HvJ EG 4 april 1968, nr. 27/67, Fink-Frucht GmbH vs. Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse, 
Jur. 1968, blz. 315, r.o. 3. 



5.2   Hoofdstuk 5 / Rechtsgronden Europees accijnsregime 

714 

ren geen beslissende aanwijzingen op voor het antwoord op de vraag of verschillende 
goederen ten opzichte van elkaar hetzij in een gelijksoortigheidsverhouding280 hetzij 
in een gedeeltelijke, indirecte of potentiële concurrentieverhouding staan, zoals in het 
FRANSE GEDISTILLEERDE DRANKEN-arrest (1980) en het DEENSE VRUCHTENWIJNEN-arrest 
(1986)281. Hetzelfde geldt voor de douanestatistieken, die dienen om de omvang van 
de goederenbewegingen onder de diverse tariefposten te registreren. Niet vereist is, 
dat een beschermende werking statistisch wordt bewezen of dat handelseffecten ten 
gevolge van dergelijke belastingmaatregelen aantoonbaar moeten zijn. Voldoende is, 
dat ‘wordt aangetoond dat een bepaald belastingmechanisme, gezien haar eigen ken-
merken, de in het Verdrag bedoelde beschermende werking teweeg kan brengen’282. 
Het verbod van zijdelingse fiscale bescherming is een verbod dat ‘volledig en juridisch 
perfect is, zodat het voor de rechtsbetrekkingen tussen de Lid-Staten en hun 
justitiabelen tot rechtstreekse gevolgen kan leiden’283. 

Het beoordelingscriterium voor niet-gelijksoortige goederen is volgens het HvJ EG 
in het DEENSE AQUAVIT-arrest (1980) onvermijdelijk ‘een meer algemeen criterium’ 
vanwege de moeilijkheid om voldoende nauwkeurige vergelijkingen mogelijk te ma-
ken tussen goederen die, hoewel niet gelijksoortig, toch ten dele, indirect of potentieel 
in een concurrentieverhouding staan met binnenlandse goederen284. Steeds behoeft 
slechts (maar wel concreet) te kunnen worden vastgesteld, dat een bepaalde belas-
tingregeling bedoeld effect kan hebben285 (in oudere rechtspraak: ‘bedoeld effect 
heeft’286) alvorens haar te beschouwen als onverenigbaar met het EG-verdrag. Een 
lidstaat kan zich niet disculperen met de enkele stelling dat het oogmerk tot thuis-
marktbescherming ontbreekt. Het gaat om de vormgeving, de inrichting en de 
(uit)werking van de belastingregeling. 

 
280.  Artikel 90 eerste volzin EG. 
281. Artikel 90 tweede volzin EG. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 168/78, EC vs. Frankrijk (belastingregeling 

voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 347, r.o. 35. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken 
(belastingregeling voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 17. 

282. HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concur-
rerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265, 
r.o. 10. 

283. HvJ EG 4 april 1968, nr. 27/67, Fink-Frucht GmbH vs. Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse, 
Jur. 1968, blz. 315, r.o. 2. 

284. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 171/78, EC vs. Denemarken (Aquavit), Jur. 1980, blz. 447. HvJ EG 
27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concurrerende 
nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265. 

285. HvJ EG 27 februari 1980, en 12 juli 1983, nr. 170/78, EC vs. VK (zijdelingse bescherming van concur-
rerende nationale bierproductie ten opzichte van binnengebrachte wijnen), Jur. 1983, blz. 2265, 
r.o. 10. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, 
blz. 1331, r.o. 28. 

286. HvJ EG 4 april 1968, nr. 27/67, Fink-Frucht GmbH vs. Hauptzollamt München-Landsbergerstrasse, 
Jur. 1968, blz. 315, r.o. 3. 
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5.2.15 Gemeenschappelijk landbouwbeleid 

De totstandbrenging van een gemeenschappelijke marktordening voor de land- en 
tuinbouw heeft volgens het HvJ EG in het arrest-VAN DER HULST (1975) niet tot gevolg 
dat landbouwproducenten worden onttrokken aan nationale regelingen die andere 
doeleinden nastreven dan die gemeenschappelijke ordening. Het verbod van iedere 
discriminatie tussen de producenten van de gemeenschap287 betreft de door de ge-
meenschappelijke ordening nagestreefde doeleinden en niet de verschillende produc-
tievoorwaarden die voortvloeien uit nationale regelingen waarmee andere doeleinden 
worden nagestreefd; het HvJ EG overweegt, ‘dat tot de discriminatieverboden die ten 
deze van belang zijn, enerzijds behoort het beginsel dat ten grondslag ligt aan artikel 
95 [artikel 90 EG] betreffende de binnenlandse belastingen, en anderzijds het bepaal-
de in artikel 40, lid 3 [artikel 34 lid 2 EG], tweede alinea, uit hoofde waarvan de ge-
meenschappelijke marktordeningen elke discriminatie tussen producenten en ver-
bruikers van de Gemeenschap moeten uitsluiten’288. 

Het gemeenschapsrecht en meer in het bijzonder de algemene bepalingen inzake 
het vrije verkeer van goederen en de gemeenschappelijke marktordeningen in de 
landbouwsector, beletten een lidstaat bijvoorbeeld niet ‘om, met het oog op de be-
scherming van dieren, eenzijdige voorschriften te handhaven of in te voeren inzake de 
bij de inrichting van de ruimten voor mestkalveren in acht te nemen normen, die 
zonder onderscheid van toepassing zijn, onverschillig of de kalveren voor de binnen-
landse markt dan wel voor de export bestemd zijn’289. 

5.2.16 De minimis 

Het fiscaal discriminatieverbod kent geen criterium de minimis. Bijgevolg is ontsnap-
pen eraan onmogelijk. Ook al is de door een binnenlandse belasting veroorzaakte 
belemmering gering en kan zij toevallig slechts door afschaffing van de belasting wor-
den vermeden, toch is dit onvoldoende reden om het fiscaal discriminatieverbod bui-
ten toepassing te laten, aldus het HvJ EG290. Hetzelfde geldt in WTO-verband: ‘A de-
monstration that a measure inconsistent with Article III:2, first sentence, has no or 
insignificant effects would therefore not be a sufficient demonstration that the bene-
fits accruing under that provision had not been nullified or impaired even if such a 
rebuttal were in principle permitted’291. 

Het bestanddeel van de prijs van een goed dat als een belasting wordt geheven is 
relevant voor het fiscaal discriminatieverbod. Alle andere bestanddelen van de prijs 

 
287. Artikel 34 lid 3 EG. 
288. HvJ EG 23 januari 1975, nr. 51/74, P.J. van der Hulst & Zonen vs. Produktschap voor Siergewassen, 

Jur. 1975, blz. 0079, r.o. 32. 
289. HvJ EG 1 april 1982, nrs. 141/81, 142/81 en 143/81, Officier van Justitie vs. Gerrit Holdijk, Lubbartus 

Mulder, Veevoederbedrijf Alpuro BV, r.o. 14 (cursief auteur). 
290. HvJ EG 16 februari 1977, nr. 20/76, Schöttle & Söhne OHG vs. Finanzamt Freudenstadt, Jur. 1977, 

blz. 247. 
291. Report of the Panel on United States – Taxes on petroleum and certain imported substances (Super-

fund Act), adopted on 17 June 1987, § 5.1.9.  



5.2   Hoofdstuk 5 / Rechtsgronden Europees accijnsregime 

716 

zijn dat niet292. Er is dus sprake van ongelijke behandeling wanneer op bepaalde goe-
deren een last wordt gelegd, welke voor goederen afkomstig uit andere lidstaten als 
een fiscale last wordt gepresenteerd en op het binnenlandse goed als een niet-
fiscale293. Vooral in kunstmatig met al dan niet zijdelingse overheidsinvloed vastge-
stelde verkoopprijzen kan een eventuele discriminerende fiscale component aanwezig 
zijn. Ingeval van een staatsmonopolie dat in sommige lidstaten nog hier en daar be-
staan, geldt, dat de door het monopolie vastgestelde verkoopprijs van gedistilleerd 
alleen dat gedeelte van die prijs als belasting in de zin van het fiscaal discriminatie-
verbod kan worden aangemerkt, dat volgens het HvJ EG in het ANDRESEN-arrest en het 
PABST-arrest (1982) ‘het monopolie op grond van een wettelijke regeling als naar 
hoogte bepaalde belasting op gedistilleerd aan de schatkist moet afdragen, terwijl alle 
andere bij de berekening van de monopolieprijs betrokken elementen of lasten van 
economische of andere aard buiten beschouwing blijven’294. Evenmin hebben volgens 
het HvJ EG in het WISSELINK-ABEMIJ-arrest (1989) over de Nederlandse BVB de ratio van 
een binnenlandse belasting noch de benaming invloed op de kwalificatie van de be-
lastingregeling: ‘Immers, de verenigbaarheid van een nationale belasting met het 
gemeenschapsrecht is niet afhankelijk van haar benaming, noch van de nationale wet-
gevingsprocedure via welke zij in het nationale recht is ingevoerd, doch van haar 
objectieve kenmerken’295. Uitsluitend de materiële werking van een belastingregeling 
is volgens het HvJ EG in het FLEMMING KJERULFF-arrest (1978) voor het gemeenschaps-
recht van belang. Iedere ongelijke behandeling naar herkomst of bestemming is verbo-
den296. Blijkens de verdragstekst van het fiscaal discriminatieverbod297 dat ‘producten 
van de overige lidstaten’ als object heeft, is het fiscaal discriminatieverbodsregime 
volgens het HvJ EG in het ASPA-arrest (1988) alleen toepasselijk in intracommunautai-
re verhoudingen298. 

 
292. HvJ EG 25 november 1981, nr. 4/81, Hauptzollamt Flensburg vs. Hermann C. Andresen GmbH & Co., 

KG, r.o. 20 en dictum. 
293. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, Jur. 1982, blz. 

1331, r.o. 20-22. 
294. HvJ EG 25 november 1981, nr. 4/81, Hauptzollamt Flensburg vs. Hermann C. Andresen GmbH & Co., 

KG, r.o. 20. HvJ EG 29 april 1982, nr. 17/81, Pabst & Richarz KG vs. Hauptzollamt Oldenburg, 
Jur. 1981, blz. 1331, r.o. 20. 

295. HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, Wisselink & Co BV en Abemij BV en Hart Nibbrig en Greeve 
BV en anderen vs. Staatssecretaris, r.o. 10. 

296. HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff vs. Preben 
Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543, dictum r.o. 2. 

297.  Artikelen 90-91 EG. 
298. HvJ EG 21 september 1988, nr. 267/86, Pascal van Eycke vs. ASPA NV, Jur. 1988, blz. 4769, beant-

woording derde vraag, zesde volzin. 
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5.2.17 Autobelastingen 

5.2.17.1 Intracommunautaire verwerving gebruikte auto’s 

De heffing van niet-communautaire accijnzen, zoals die van personenauto’s, bestelau-
to’s en motorfietsen, behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten. De eenmalige auto-
belastingen, die vanwege hun karakter als accijnzen moeten worden aangemerkt, 
noch de periodieke autobelastingen zijn tot dusverre geharmoniseerd. De autobelas-
tingen zijn dus een zaak van de lidstaten en van het HvJ EG. Een autobelasting mag 
slechts geheven worden als een voertuig duurzaam binnenlands in gebruik is, tenzij er 
een bijzondere rechtvaardiging bestaat. Er is veel Europese rechtspraak over heffing 
van autobelastingen op buitenlands gekentekende voertuigen; geen van de arresten 
van het HvJ EG tast het heffingsrecht in zichzelf aan. De lidstaten zijn gehouden hun 
heffingsbevoegdheid uit te oefenen in het bijzonder met inachtneming van artikel 3 
Accijnsrichtlijn en – naar vaste rechtspraak van het HvJ EG – in overeenstemming met 
het gemeenschapsrecht en moeten zich derhalve onthouden van elk onderscheid op 
grond van nationaliteit of herkomst299. Met betrekking tot intracommunautair verwor-
ven gebruikte auto’s en motoren wordt volgens het HvJ EG in het arrest-NÁDASDI EN 

NÉMETH (2006) met het fiscaal discriminatieverbod beoogd ten aanzien van de mede-
dinging tussen nationale en intracommunautair verworven auto’s de volstrekte neu-
traliteit van autobelastingen te waarborgen300. Dit betekent, dat de autobelasting op 
een intracommunautair verworven gebruikte auto niet hoger mag zijn dan de residue-
le autobelasting die nog begrepen is in de handelswaarde van vergelijkbare auto’s die 
zich al in het binnenland bevinden, zelfs wanneer een lidstaat niet de waarde, maar 
bijvoorbeeld de cilinderinhoud als heffingsgrondslag hanteert. 

De lidstaten zijn volgens het HvJ EG in onder meer in de arresten HUMBLOT (1985), 
JACQUES FELDAIN (1985) en NÁDASDI EN NÉMETH (2006) bij de huidige stand van het ge-
meenschapsrecht vrij om voertuigen te onderwerpen aan een progressieve belasting 
naar een objectief criterium, zoals het vermogen, dat op verschillende wijzen kan 
worden vastgesteld, op voorwaarde dat de belasting geen discriminerende of bescher-
mende werking heeft301. Niet toegestaan is een belastingregeling waarbij voertuigen 
ongeacht herkomst beneden een bepaald motorvermogen naar hun motorvermogen 
progressief worden belast en voertuigen boven dat bepaalde motorvermogen naar een 

 
299.  HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 

(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 40. 

300.  HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Nádasdi (C-290/05) en Ilona Németh 
(C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (autoregistratiebe-
lasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 2006, blz. I-10115, r.o. 46. HvJ EG 
29 april 2004, nr. C-387/01, Harald Weigel en Ingrid Weigel vs. Finanzlandesdirektion für Vorarl-
berg, Jur. 2004, blz. I-04981, r.o. 66 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. 

301. HvJ EG 9 mei 1985, nr. 112/84, Michel Humblot vs. Directeur des Services Fiscaux, Vesoul (progres-
sieve belasting op voertuigen), Jur. 1985, blz. 1367, r.o. 12-13. HvJ EG 17 september 1987, nr. 
433/85, Jacques Feldain vs. Directeur Général des Impôts, Colmar (differentiële belasting op voer-
tuigen), Jur. 1987, blz. 3521, r.o. 11. 
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vast tarief dat fors hoger ligt dan het hoogste progressieve tarief, waarmee met name 
intracommunautair verworven voertuigen worden getroffen. Zo’n belastingregeling is 
aldus het HvJ EG in het HUMBLOT-arrest (1985) onmiskenbaar discriminerend en 
thuismarktbeschermend: ‘De voordelen die bepaalde uit andere lid staten ingevoerde 
motorrijtuigen voor de consument kunnen hebben, ten opzichte van vergelijkbare 
binnenslands vervaardigde motorrijtuigen, worden door deze bijkomende last teniet-
gedaan, te meer daar zij gedurende meerdere jaren wordt geheven. In zoverre beperkt 
de bijzondere belasting de mededinging waaraan laatstgenoemde motorrijtuigen zijn 
onderworpen, en is zij in strijd met het beginsel van neutraliteit van binnenlandse 
belastingen’302. Evenzo vergaat het de belastingregeling in het arrest-JACQUES FELDAIN 
(1987). Deze is van origine voorzien van een naar motorvermogen progressief tarief, 
maar een latere aanpassing vlakt de normale progressie af door extra toegevoegde 
belastingschijf die ten gunste van binnen Frankrijk vervaardigde topklasse auto’s meer 
categorieën motorvermogens omvat dan de andere schijven, en omvat voorts voor-
schriften ter vaststelling van het motorvermogen die ongunstig zijn voor uit andere 
lidstaten afkomstige voertuigen303. 

Het uitblijven van harmonisatie houdt met 27 verschillende stelsels belastingen 
van personenauto’s en motorrijwielen van de EU27 een moeilijk doordringbaar woud 
in stand aan fiscale obstakels en andere belemmeringen voor de burger die zich per 
auto of motorrijwiel door de Gemeenschap beweegt. Zeer uiteenlopende en niet 
zelden onevenredig hoge tarieven van nationale autobelastingen frustreren de goede 
werking van de interne markt, dragen in aanzienlijke mate bij aan de verschillen tus-
sen nettoprijzen (prijzen exclusief eenmalige autobelasting) op de nationale markten, 
houden consumentenprijzen kunstmatig hoog en maken het voor burgers met een 
laag inkomen moeilijk om hun oude vervuilende auto te vervangen door een nieuwe 
schone. De stelsels veroorzaken dubbele en soms meervoudige belasting omdat vaak 
niet is voorzien in restitutiesystemen bij het duurzaam verlaten van een lidstaat, 
overbrengingen om louter fiscale redenen van auto’s naar een andere lidstaat, om-
slachtige administratieve procedures, aanzienlijke extra kosten en tijdverlies. Hoewel 
de lidstaat van herkomst van het voertuig de residuele autobelasting die nog op dat 
voertuig rust, geheel in lijn met fiscaal discriminatieverbod en EG-verdragsconform 
mag restitueren304, is het ontbreken van een teruggaafregeling in een autobelasting 
niet in strijd met enige bepaling van communautair recht305, omdat het gemis ervan 
niet leidt tot hogere binnenlandse belastingheffing in de lidstaat van herkomst op 
goederen van een andere lidstaat dan de belasting op gelijksoortige nationale produc-

 
302. HvJ EG 9 mei 1985, nr. 112/84, Michel Humblot vs. Directeur des Services Fiscaux, Vesoul (progres-

sieve belasting op voertuigen), Jur. 1985, blz. 1367, r.o. 14-15. 
303.  HvJ EG 17 september 1987, nr. 433/85, Jacques Feldain vs. Directeur Général des Impôts, Colmar 

(differentiële belasting op voertuigen), Jur. 1987, blz. 3521, r.o. 14-16. 
304.  Artikel 91 EG. 
305.  HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in tegenwoordigheid van 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), Jur. 2002 blz. I-3657, 
r.o. 49. HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol med Edle Metaller Flemming Kjerulff 
vs. Preben Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, Jur. 1978, blz. 1543, r.o. 32-36. Hof Amster-
dam 2 december 2002, nr. 02/1555, V-N 2003/33.25. 
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ten, of tot zijdelingse bescherming van goederen van binnenlandse oorsprong306. Op 
gebruikte voertuigen welke worden uitgevoerd, rust immers in vergelijking tot ge-
bruikte voertuigen welke in het binnenland worden verhandeld, geen hogere last van 
een eenmalige autobelasting. Van een hogere autobelasting op de uitvoer is dus geen 
sprake en fiscale discriminatie niet aan de orde. Toch wringt deze redenering. Dat 
komt omdat de eenmalige autobelastingen verbruiksbelastingen zijn en de redenering 
dus in strijd is met het bestemmingslandbeginsel. Wanneer een gebruikt voertuig een 
lidstaat wordt uitgevoerd, (1) eindigt het verbruik van dat voertuig in die lidstaat 
zodat, voor zover nog residueel autobelasting op het voertuig drukt, die belasting door 
de lidstaat van herkomst moet worden teruggegeven, en (2) wordt het verbruik van 
het voertuig voortgezet in de lidstaat van de nieuwe bestemming van het voertuig en 
aldaar ter zake van dat verbruik verder autobelasting geheven. Nederland kent intus-
sen een teruggaafregeling voor voertuigen die duurzaam worden overgebracht naar 
een andere lidstaat van de Gemeenschap of een lidstaat van de EER, van kracht vanaf 
1 februari 2007307. 

Autoproducenten zien zich door de grote verschillen in nationale autobelastingen 
en aan bepaalde voertuigen gestelde nationale technische vereisten gedwongen om 
verschillende modellen voor verschillende nationale markten te vervaardigen (bij-
voorbeeld met motoren met verschillend vermogen; volgens de Nederlandse fiscale 
definitie van een bestelauto moeten kleinere bestelauto’s voorzien zijn van een ver-
hoogd dak om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen308) en slagen er dus niet 

 
306. HvJ EG 22 oktober 1974, nr. 27/74, Demag AG vs. Finanzamt Duisburg Süd, Jur. 1974, blz. 1037. 

HvJ EG van 10 maart 1981, nrs. 36/80 en 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers’ Association e.a. vs. 
Ierland e.a. (36/80) en Martin Doyle e.a. vs. An Taoiseach e.a. (71/80) (binnenlandse belasting op 
landbouwproducten van binnenlandse oorsprong), Jur. 1981, blz. 735, r.o. 23. HR 3 september 1997, 
nr. 32.565, V-N 1997/4131, BNB 1997/334, r.o. 3.6. HvJ EG 29 juni 1978, nr. 142/77, Statens Kontrol 
med Edle Metaller Flemming Kjerulff vs. Preben Larsen Statens Kontrol med Edle Metaller, 
Jur. 1978, blz. 1543. HvJ EG 23 april 2002, nr. C-234/99, Niels Nygård vs. Svineafgiftsfonden, in te-
genwoordigheid van Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (nationale varkensbelasting), 
Jur. 2002, blz. I-3657. HR 19 januari 2000, nr. 35.057, BNB 2000/119, r.o. 5.4. De slotzin van deze 
r.o. is in het licht van een verbruiksbelasting, die de BPM is, niet begrijpelijk: ‘Evenmin leidt het 
ontbreken van een teruggaafregeling er toe dat personenauto's die naar een andere lidstaat worden 
uitgevoerd, wegens die uitvoer zwaarder worden belast dan niet uitgevoerde personenauto’s’. We-
gens het gebruik van het wegennet in de lidstaat van bestemming heft die lidstaat immers autobe-
lasting die niet geheven zou zijn als het betreffende voertuig niet duurzaam naar die lidstaat zou 
zijn overgebracht. 

307.  Artikel 14a Wet BPM. 
308.  HvJ EG 2 oktober 2003, nr. C-232/01, Strafzaak tegen Hans Van Lent, Jur. 2003, blz. I-11525. r.o. 13. 

HvJ EG 24 oktober 2002, nr. C-121/00, Strafzaak tegen Walter Hahn, Jur. 2002, blz. I-9193, r.o. 34. 
HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 
(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 40. HvJ EG 15 september 
2005, nr. C-464/02, EC vs. Denemarken (buitenlandse auto gebruikt in Denemarken), Jur. 2005, 
blz. I-7929, r.o. 74. Kamerstukken II 1995-1996, 22 026, nr. 107-108. Kamerstukken II 1998-1999, 
26 200 XII, nr. 6, blz. 14-15. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 16, blz. 36. Kamerstukken II 
1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 56. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 18. Kamerstuk-
ken II 1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 27. Kamerstukken II 1994-1995, 22 589, nr. 73, blz. 28-29. 
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in ten volle profijt te trekken van de voordelen van de interne markt. Door de frag-
mentering van de markt van personenauto’s en motoren kan de industrie geen schaal-
voordelen benutten of auto’s met dezelfde specificaties bouwen voor de gehele inter-
ne markt. Dit leidt tot forse verschillen in nettoprijzen (vóór autobelasting) en de 
consumentenprijzen (ná autobelasting).  

Een nationale belastingregeling die erop gericht is een concurrentievoordeel van 
ingevoerde gebruikte auto’s ten opzichte van auto’s die zich al geregistreerd en wel in 
het binnenland van die lidstaat bevinden teniet te doen, is kennelijk in strijd met het 
fiscaal discriminatieverbod309. Tezamen vormen de autobelastingen een stelsel van 
belastingen dat op diverse punten aangrijpt op het bezit en gebruik van onderscheiden 
categorieën motorrijtuigen. In Nederlandse verhoudingen wordt de BPM eenmalig 
geheven bij de registratie van personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto’s, de peri-
odiek geheven MRB zolang bij het voertuig een houder hoort, de BZM (het Eurovignet) 
naargelang de periode van autosnelweggebruik met vrachtauto’s, en de wegverkeer-
brandstofaccijnzen de facto naarmate met het voertuig wordt gereden en brandstof 
wordt verbruikt. Voor BPM-achtige (eenmalige, als accijnzen te duiden autobelastin-
gen) en MRB-achtige belastingen (periodieke, en daarom niet als accijnzen te duiden 
autobelastingen) hebben de lidstaten de ruimte die ten aanzien van de op hun grond-
gebied geregistreerde en te registreren voertuigen vorm te geven naar nationaal ge-
wenste maatstaven, zoals cilinderinhoud, motorvermogen, gewicht, milieuklasse en 
tarieven. Zo worden de periodieke autobelastingen in veel zuidelijke lidstaten geba-
seerd op de motorvermogen, terwijl in de meer noordelijke het gewicht de basis 
vormt. In 22 lidstaten van de EU25 (2004) worden autobelastingen geheven. In 18 
lidstaten worden eenmalige autobelastingen geheven; in 18 andere lidstaten worden 
periodieke autobelastingen geheven310. In 16 lidstaten worden zowel eenmalige als 
periodieke autobelastingen geheven, in zes lidstaten wordt één van beide varianten 
geheven en in drie lidstaten (Frankrijk, Slowakije en Tsjechië) worden geen autobe-
lastingen geheven. De belastinggrondslagen en de tarieven van de eenmalige autobe-
lastingen verschillen enorm. Geheven wordt tussen nihil en 180% van de voertuigprijs; 
de gemiddelde registratiebelasting varieert van € 267 tot € 15.659 (1999)311. Het begrip 

 
Kamerstukken II 2003-2004, 29 280, nr. 9, blz. 6-8. Kamerstukken II 1996-1997, 25 022, nr. 9, 
blz. 32. Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 19. Kamerstukken II 1997-1998, 21 501-08 
en 21 501-09, nr. 80, blz. 3. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 28, blz. 2-3. Kamerstuk-
ken II 2000-2001, 27 400, nr. 17. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 6, blz. 4. EC, Directoraat-
Generaal Belastingen en Douane-unie, De fiscale behandeling van de intracommunautaire over-
brenging en het grensoverschrijdende gebruik van personenvoertuigen, nr. Taxud/255/02, Brussel 
9 september 2002, blz. 2-3. 

309.  HvJ EG 9 maart 1995, nr. C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Público vs. Americo Joao Nunes 
Tadeu (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 1995, blz. I-0479, r.o. 18. Zie ook: 
HvJ EG 12 mei 1992, nr. C-327/90, EC vs. Griekenland, Jur. 1992, blz. I-3033, r.o. 16. 

310.  Zie: EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de belasting van personenauto’s (door 
de Commissie ingediend), COM(2005) 261 definitief, 2005/0130 (CNS) {SEC(2005) 809}, Brussel, 
5 juli 2005, bijlagen I en II. 

311.  EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de belasting van personenauto’s (door de 
Commissie ingediend), COM(2005) 261 definitief, 2005/0130 (CNS) {SEC(2005) 809}, Brussel, 5 juli 
2005, blz. 3-4. 
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‘registratiebelasting’ is thans een communautair begrip dat synoniem is aan discrimi-
natoire binnenlandse belastingen312. 

In haar voorstel tot harmonisatie van de autobelastingen, betoont de EC (2005) zich 
tegelijkertijd voorstander van variabilisatie van autokosten en het tot uitdrukking 
brengen van de CO2-emissie in het tarief. Uit de gebruikte rechtsgrondslag (artikel 93 
EG) moet worden afgeleid, dat de EC de autobelastingen kwalificeert als ‘andere indi-
recte belastingen’. De eenmalige autobelastingen worden in vijf tot tien jaar geleidelijk 
afgeschaft. Zolang deze nog bestaan moet een terugbetalingssysteem van kracht zijn 
voor gebruikte auto’s die duurzaam dan wel geheel definitief naar een andere lidsta-
ten verhuizen. Deze teruggaaf zou dienen te gelden voor gebruikte auto’s die definitief 
naar een andere lidstaat worden overgebracht. De periodieke autobelastingen worden 
geharmoniseerd. In de maatstaf van heffing van de nieuwe geharmoniseerde autobe-
lasting wordt een CO2-component opgenomen. In de plaats van de eenmalige autobe-
lastingen komen hogere periodieke autobelastingen en hogere brandstoffenaccijnzen. 
Zodoende nemen de vaste kosten af en de variabele toe. Het voorstel heeft een dubbe-
le doelstelling, namelijk verbetering van de werking van de interne markt en het reali-
seren in 2010 van de communautaire CO2-reductiedoelstelling van 120 gram CO2 per 
kilometer ten aanzien van personenauto’s en motorrijwielen. De harmonisatie is be-
perkt tot de lidstaten die thans autobelastingen heffen; de lidstaten die geen autobe-
lastingen heffen behoeven de geharmoniseerde autobelasting niet in te voeren313. 

Aankopen en overbrengingen van gebruikte auto’s (bijvoorbeeld bij intracommu-
nautaire verhuizingen) zijn niet zelden met dubbele autobelasting belast. Door vrijwel 
geen enkele lidstaat van herkomst wordt eenmaal geheven autobelasting bij intra-
communautaire overbrengingen naar een andere lidstaat gerestitueerd. Voorop staat, 
dat een autobelasting slechts verenigbaar met het fiscaal discriminatieverbod kan 
worden geacht, indien die zodanig is vormgegeven, dat het in alle gevallen is uitgeslo-
ten dat uit andere lidstaten binnengebrachte voertuigen zwaarder worden belast dan 
binnenlands geproduceerde voertuigen en mutatis mutandis vanuit andere lidstaten 
binnengebrachte gebruikte voertuigen zwaarder worden belast dan de residuele een-
malige autobelasting die nog besloten zit in de handelswaarde van gelijksoortige voer-

 
312.  Artikel 90 EG verzet zich ertegen dat een lidstaat een autoregistratiebelasting op ingevoerde 

gebruikte motorvoertuigen heft die wordt berekend op basis van een forfaitaire belastbare waarde 
die nooit lager kan zijn dan 90% van de nieuwprijs van het voertuig, en daardoor de waardever-
mindering van die voertuigen beperkt tot 10%, ongeacht hun ouderdom of de staat waarin zij ver-
keren. Volgens het HvJ EG volgt hieruit, dat bij de heffing van een autoregistratiebelasting die is ge-
baseerd op minstens 90% van de waarde van een nieuw voertuig, deze voertuigen in het algemeen 
duidelijk te hoog worden belast vergeleken met het bedrag van de autoregistratiebelasting dat nog 
rust op reeds geregistreerde, op de binnenlandse markt gekochte gebruikte voertuigen, ongeacht 
hun ouderdom of de staat waarin zij verkeren. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Dene-
marken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 20-21. HvJ EG 17 juni 2003, nr. C-383/01, De Danske Bilimportø-
rer vs. Skatteministeriet I, Jur. 2003, blz. I-06065, r.o. 34. 

313.  EC, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de belasting van personenauto’s (door de 
Commissie ingediend), COM(2005) 261 definitief, 2005/0130 (CNS) {SEC(2005) 809}, Brussel, 5 juli 
2005. Mededeling van de EC aan de Raad, het EP, het EESC en het Comité van de regio's, Interne-
marktstrategie, Prioriteiten 2003-2006, COM(2003) 238 definitief, Brussel, 7 mei 2003, blz. 18. 
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tuigen die al in de lidstaat die die eenmalige autobelasting heft aanwezig zijn, zo-
dat die autobelasting bijgevolg in geen geval discriminerende gevolgen heeft314. 

Zoals gezegd, zijn automobielen volgens het HvJ EG in het TARANTIK-arrest (1999) 
en het DOUNIAS-arrest (2000) gelijksoortig wanneer zij zich door hun eigenschappen 
en door de behoeften waarin zij voorzien, in een concurrentieverhouding bevinden. 
De mededinging tussen twee modellen hangt af van de mate waarin zij voldoen aan 
een aantal kenmerken op het punt van onder meer prijs, afmetingen, comfort, presta-
ties, verbruik, duurzaamheid, betrouwbaarheid, handbediende zesversnellingsbak of 
automatische versnellingsbak315. 

Bij de toepassing van het fiscaal discriminatieverbod moet niet alleen worden gelet 
op het tarief van de binnenlandse belasting die al dan niet rechtstreeks op nationale 
en intracommunautair ingevoerde goederen wordt gelegd, maar ook op de grondslag 
en de andere heffingsmodaliteiten van de betrokken belasting, want zelfs bij een gelijk 
tarief kan de belastingdruk verschillen316. Het fiscaal discriminatieverbod wordt ge-
schonden wanneer de eenmalige autobelasting op de vanuit een andere lidstaat bin-
nengebrachte gebruikte auto en die op een vergelijkbare gebruikte auto die zich al in 
het binnenland bevindt op verschillende wijze of volgens verschillende modaliteiten 
wordt berekend, waardoor het vanuit een andere lidstaat binnengebrachte voertuig, al 
is het maar in enkele gevallen, zwaarder wordt belast317. Zelfs als de voorwaarden voor 
een dergelijke rechtstreekse discriminatie niet zijn vervuld, kan een autobelasting 

 
314.  HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, 

Kastrup Havn NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid 
van: Trafikministeriet (taxes portuaires sur les navires et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-
4085, r.o. 34. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, 
r.o. 29. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 9. 
HvJ EG 9 maart 1995, nr. C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Público vs. Americo Joao Nunes 
Tadeu (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 1995, blz. I-0479, r.o. 18. 

315. HvJ EG 15 juni 1999, nr. C-421/97, Yves Tarantik vs. Direction des services fiscaux de Sei-
ne-et-Marne, Jur. 1999, blz. I-3633, r.o. 28. HvJ EG 3 februari 2000, nr. C-228/98, Charalampos Dou-
nias vs. Ypourgio Oikonomikon, Jur. 2000, blz. I-00577, r.o. 43-44. 

316.  HvJ EG 27 februari 1980, nr. 55/79, EC vs. Ierland (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, 
blz. 481, r.o. 8. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, 
r.o. 18. HvJ EG 12 mei 1992, nr. C-327/90, EC vs. Griekenland, Jur. 1992, blz. I-3033, r.o. 11. 

317.  HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, r.o. 20 en 29. 
HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal douanekantoor) 
Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het productieprocé-
dé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoerde elektriciteit), 
Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 34. HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António 
Gomes Valente vs. Fazenda Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, 
blz. I-01327, r.o. 21. HvJ EG 17 februari 1976, nr. 45/75, Rewe Zentrale des Lebensmittel Grosshan-
dels GmbH vs. Hauptzollamt Landau/Pfalz, Jur. 1976, blz. 181, r.o. 15. HvJ EG 12 mei 1992, nr. 
C-327/90, EC vs. Griekenland, Jur. 1992, blz. I-3033, r.o. 12. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-387/01, Ha-
rald Weigel en Ingrid Weigel vs. Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, Jur. 2004, blz. I-04981, 
r.o. 67. 
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door haar effecten toch indirect discriminerend zijn318. In het bijzonder is dat het geval 
wanneer de belasting op van elders binnengebrachte gebruikte voertuigen gebaseerd 
is op een hogere dan de werkelijke waarde, waardoor die voertuigen zwaarder wor-
den belast dan vergelijkbare, in het binnenland verkochte gebruikte voertuigen. In het 
DEENSE GEBRUIKTE AUTO’S-arrest (1990) heeft het HvJ EG beslist, dat de afwezigheid van 
enige nationale autoproductie niet betekent dat Denemarken geen markt had voor 
gebruikte auto’s. Nieuwe en gebruikte auto’s die vanuit andere lidstaten zijn aange-
kocht en Denemarken binnengebracht werden, en gebruikte auto’s die binnen Dene-
marken verkocht werden, zijn, aldus het HvJ EG, gelijksoortige of concurrerende goe-
deren. Zelfs indien, als gevolg van de hoge autoregistratiebelasting op nieuwe auto’s, 
de afschrijving ervan trager verloopt dan in de meeste andere lidstaten, vormt een 
autoregistratiebelasting geheven op ten minste 90% van de waarde van de nieuwe 
auto, ongeacht ouderdom of staat van onderhoud, kennelijk een te hoge last in ver-
houding tot de residuele autobelasting in de handelswaarde van reeds voordien in 
Denemarken op de markt gebrachte en geregistreerde auto’s319. 

Het fiscaal discriminatieverbod staat toe op uit andere lidstaten binnengebrachte 
gebruikte auto’s een belasting te heffen met als maatstaf van heffing de douanewaarde 
zoals gedefinieerd in het CDW en de UCDW, maar een variërende belastbare waarde 
naargelang het handelsstadium waardoor de last op een binnengebrachte gebruikte 
auto zwaarder is dan die nog rust op de waarde van een gelijksoortig, reeds op het 
nationale grondgebied geregistreerd gebruikt voertuig, is daarmee in strijd320. Het 
voertuig dat als referentie dient ter berekening van de belasting die verschuldigd is 
voor een intracommunautair verworven gebruikt voertuig, een gelijksoortig voertuig 
moet zijn. Bij de beoordeling van gelijksoortigheid moet worden onderzocht of de 
betrokken auto’s vergelijkbare eigenschappen vertonen en aan dezelfde behoeften van 
de consument voldoen321. Auto’s zijn gelijksoortig wanneer zij zich door hun eigen-
schappen en door de behoeften waarin zij voorzien, in een concurrentieverhouding 
bevinden, waarbij de mate van concurrentie tussen twee modellen afhangt van de 
vraag in hoeverre zij voldoen aan een aantal vereisten met betrekking tot onder meer 
prijs, afmetingen, comfort, prestaties, verbruik, duurzaamheid en betrouwbaarheid322. 
Het referentievoertuig moet het voertuig zijn waarvan de eigenschappen het dichtst 
aanleunen bij die van het binnengebrachte voertuig, hetgeen betekent dat rekening 
wordt gehouden met het model, het type en andere kenmerken, zoals de aandrijving 
of de uitrusting323. 

 
318.  HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Nádasdi (C-290/05) en Ilona Németh 

(C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (autoregistratie-
belasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 2006, blz. I-10115, r.o. 47. 

319.  HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 22. 
320.  HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 61. 
321.  HvJ EG 15 maart 2001, nr. C-265/99, EC vs. Frankrijk, Jur. 2000, blz. I-2305, r.o. 42. HvJ EG 

19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 56. 
322.  Vgl. HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 17. 
323.  HvJ EG 15 maart 2001, nr. C-265/99, EC vs. Frankrijk, Jur. 2000, blz. I-2305, r.o. 43. HvJ EG 

19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 75-76. 
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Bij de belasting op gebruikte voertuigen moet worden uitgegaan van hun werkelij-
ke waardevermindering324. Volgens het HvJ EG in het arrest-GOMES VALENTE (2001) is 
een autobelasting voor vanuit andere lidstaten ingevoerde gebruikte voertuigen, die 
op basis van algemene criteria de werkelijke waardevermindering van die voertuigen 
in aanmerking neemt, slechts verenigbaar met het fiscaal discriminatieverbod als die 
zo is vormgegeven dat – redelijke schattingen die daarbij altijd onvermijdelijk zijn, 
daargelaten – iedere discriminerende werking is uitgesloten325. In een regeling van een 
autoregistratiebelasting zijn criteria als het motortype, de cilinderinhoud en een inde-
ling op grond van milieucategorieën objectieve criteria326. Daarentegen is niet vereist 
dat de hoogte van de heffing afhankelijk is van de prijs van het voertuig. Maar ook een 
autoregistratiebelasting mag op auto’s uit andere lidstaten niet zwaarder drukken dan 
op gelijksoortige auto’s die zich al op het grondgebied bevinden. In het arrest-NUNES 

TADEU (1995) had het HvJ EG al beslist, dat de heffing van een autobelasting op uit 
andere lidstaten afkomstige gebruikte voertuigen in strijd is met het fiscaal discrimi-
natieverbod, wanneer het bedrag van die belasting is berekend zonder rekening te 
houden met de werkelijke waardevermindering van het voertuig en daardoor hoger is 
dan het bedrag van de residuele belasting die nog is begrepen in de handelswaarde 
van vergelijkbare gebruikte motorvoertuigen die reeds op het nationale grondgebied 
zijn geregistreerd327. In de vergelijkbare Deense kwestie (1990) heeft het HvJ EG be-
slist, dat een autobelasting nooit mag worden gebaseerd op een waarde die uitgaat 
boven de werkelijke waarde van het belaste voertuig328. In het arrest-GOMES VALENTE 
(2001) heeft het HvJ EG de factoren van waardevermindering aangegeven die in aan-
merking kunnen worden genomen om de werkelijke waardevermindering van ge-
bruikte voertuigen ook langs forfaitaire weg nauwkeurig te benaderen en zoveel mo-
gelijk te waarborgen dat de belasting op gebruikte voertuigen doorgaans niet hoger is 
dan de residuele belasting die nog rust op de waarde van gelijksoortige gebruikte 
voertuigen die zich reeds op het nationale grondgebied bevinden en aldaar geregi-
streerd zijn329. 

Een degressief afschrijvingssysteem is meer in overeenstemming met de reële 
waardeontwikkeling van gebruikte auto’s dan een lineaire. De waardevermindering 
van voertuigen bedraagt gewoonlijk aanzienlijk meer dan 5% per jaar en is in het bij-
zonder in de eerste jaren veel groter is dan daarna en ook duurt de waardeverminde-

 
324.  HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 54. 
325.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 

Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 26. 
326.  HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Nádasdi (C-290/05) en Ilona Németh 

(C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (autoregistratie-
belasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 2006, blz. I-10115, r.o. 52. 

327.  Artikel 23 en artikel 25 EG. HvJ EG 9 maart 1995, nr. C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Públi-
co vs. Americo Joao Nunes Tadeu (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 1995, 
blz. I-0479, r.o. 20. 

328.  HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 22. 
329.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 

Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 26 en 28. 
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ring voort nadat een voertuig vier jaar in het verkeer is geweest330. De waardevermin-
dering van een voertuig neemt terstond een aanvang vanaf de aankoop of de inge-
bruikneming ervan. Een autobelasting waarvan de last op een intracommunautair 
verworven gebruikt voertuig overeenstemt met de belasting die verschuldigd is over 
een gelijksoortig nieuw voertuig, verminderd met 0,5% per maand te rekenen van het 
verstrijken van de eerste zes maanden na de registratie of de ingebruikneming van het 
voertuig, is volgens het HvJ EG in het SIILIN-arrest (2002) in strijd met het fiscaal dis-
criminatieverbod, omdat zodoende geen rekening wordt gehouden met de werkelijke 
waardevermindering van dat gebruikte voertuig331. Wanneer geen rekening wordt 
gehouden met de daadwerkelijke waardeontwikkeling is de bijzondere verbruiksbe-
lasting op intracommunautair verworven gebruikte auto’s meestal hoger is dan het 
restant van de belasting dat begrepen is in de waarde van de soortgelijke gebruikte 
auto’s die al eerder op de binnenlandse markt zijn geregistreerd332. De daadwerkelijke 
waardevermindering van een gebruikte personenauto verloopt in ieder geval niet 
lineair, zodat een lineaire afschrijvingstabel in strijd is met het fiscaal discriminatie-
verbod333. Gewaarborgd moet zijn, dat de autobelasting die verschuldigd is, het bedrag 
van de autobelasting die nog rust op de handelswaarde van vergelijkbare voertuigen 
die reeds op het nationale grondgebied zijn geregistreerd, niet, zelfs niet in een klein 
aantal gevallen, overschrijdt334. 

De rechtstreekse werking van het fiscaal discriminatieverbod brengt mee, dat de 
burger de mogelijkheid moet hebben om tegenbewijs te leveren335. Zo’n autobelasting 
is dan dus slechts verenigbaar met het EG-verdrag, wanneer tegenbewijs mogelijk is 
om zo nodig aan te tonen dat de forfaitaire berekening leidt tot een hogere belasting 
dan de belasting die nog rust op de waarde van gelijksoortige gebruikte voertuigen die 
zich reeds op het nationale grondgebied bevinden en aldaar zijn geregistreerd336, 
waarvoor vereist is dat in elk geval de criteria volgens welke de waardevermindering 
van voertuigen forfaitair wordt vastgesteld openbaar zijn337. 

 
330.  HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, r.o. 22. 
331.  HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 78-80. 
332. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, r.o. 23. HvJ EG 

9 maart 1995, nr. C-345/93, Fazenda Pública en Ministério Público vs. Americo Joao Nunes Tadeu 
(Portugese bij-zondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 1995, blz. I-0479, r.o. 14. 

333.  Zo ook A-G Stix-Hackl in haar conclusie van 25 oktober 2001 voor HvJ EG 19 september 2002, nr. 
C-101/00, Tulliasiamies en Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487. 

334.  HvJ EG van 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fa-
zenda Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 44. 

335.  HvJ EG 16 juni 1966, nr. 57/65, Alfons Lütticke GmbH vs. Hauptzollamt Saarlouis II, Jur. 1966, 
blz. 346. Volgens de Nederlandse Hoge Raad moet de belanghebbende een concreet belang hebben 
bij het inroepen van strijd van de betrokken afschrijvingsregeling en dient hij concrete feiten en 
omstandigheden aan te voeren met betrekking tot de werkelijke waarde van het voertuig. HR 
10 maart 1999, nr. 33.927, BNB 1999/308. 

336.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 
Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 32. HvJ EG 
19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 85-89. 

337.  HvJ EG 19 september 2002, nr. C-101/00, Antti Siilin vs. Finland, Jur. 2000, blz. I-7487, r.o. 87. 
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ANTÓNIO GOMES VALENTE kocht (1996) in Frankrijk een gebruikte personenauto, die 
in Frankrijk voor het eerst was geregistreerd op 2 december 1991. Op 16 september 
1996 heeft GOMES VALENTE de definitieve binnenbrenging van het voertuig in Portugal 
aangegeven, waardoor de auto werd betrokken in de Portugese autoregistratiebelas-
ting, een eenmalig geheven belasting ter zake van de eerste registratie van het voer-
tuig in Portugal bij het voor de eerste keer op de Portugese markt brengen van een 
voertuig. Naar de bij die belastingregeling behorende beperkt-degressieve afschrij-
vingstabellen is voor de auto van GOMES VALENTE een waardevermindering in aanmer-
king genomen van 41%, terwijl de werkelijke waardevermindering van eenzelfde, 
soortgelijke auto op de Portugese tweedehandsautomarkt 56% bedroeg. In werkelijk-
heid heeft de Portugese autoregistratiebelasting tot doel een verhoudingsgewijs goed-
kope uit een andere lidstaat binnengebrachte auto duurder te maken om de binnen-
landse automarkt te beschermen338. Het HvJ EG bekritiseert de Portugese afschrij-
vingstabel omdat daarin alleen rekening is gehouden met de ouderdom van de uit 
Frankrijk binnengebrachte auto en niet met andere waardeverminderende factoren 
zoals merk, model, kleur, kilometerstand, accessoires, vermogen, type aandrijving, 
technische staat, schadeverloop of staat van onderhoud. Bovendien is in het eerste jaar 
in het geheel geen afschrijving toegestaan, vindt geen verdere afschrijving plaats dan 
tot op 33% van de nieuwwaarde met een maximale afschrijving van 67% en zijn de 
criteria op basis waarvan de tabel is opgesteld niet openbaar339. Al deze factoren dra-
gen uiteraard niet bij aan een afschrijvingstabel die volgens het HvJ EG nauw dient aan 
te sluiten bij de daadwerkelijke waardevermindering van een voertuig, maar maken 
dat de Portugese belastingregeling in strijd is met het fiscaal discriminatieverbod, een 
eindoordeel dat overigens is voorbehouden aan de verwijzende Portugese rechter. 

In het GRIEKSE GEBRUIKTE AUTO’S-arrest (1999) is te lezen dat onverenigbaar met het 
fiscaal discriminatieverbod is, een nationale regeling die voor de toepassing van een 
bijzondere verbruiksbelasting en van een forfaitaire bijzondere extra belasting de 
belastbare waarde van intracommunautair verworven gebruikte auto’s bepaalt door 
de prijs van een overeenkomstige nieuwe auto per gebruiksjaar van de betrokken auto 
met 5% te verlagen, waarbij de maximumverlaging in beginsel niet meer kan bedragen 
dan 20%340. Deze intracommunautair verworven gebruikte auto’s discriminerende 
stelsels zijn uiteraard niet te rechtvaardigen met de ratio het in het verkeer brengen 
van oude, gevaarlijke en vervuilende auto’s tegen te gaan341. Ook mogen intracommu-
nautair verworven gebruikte auto’s met schone technologie niet worden uitgesloten 

 
338.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 

Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327. 
339.  HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fazenda 

Pública (Portugese eenmalige belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 33 en 35. 
340. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, r.o. 27 en 49. 
341. HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, 

Kastrup Havn NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid 
van: Trafikministeriet (taxes portuaires sur les navires et sur les marchandises), Jur. 1997, blz. I-
4085, r.o. 34. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, 
r.o. 28-29. 
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van het genot van faciliteiten van de bijzondere verbruiksbelasting die voor dit soort 
auto’s gelden342. 

In het BRZEZI SKI-arrest (2007) heeft het HvJ EG beslist, dat een autobelasting niet 
zwaarder op intracommunautair verworven gebruikte voertuigen van meer dan twee 
jaar oud mag drukken dan de residuele autobelasting die nog besloten ligt in de han-
delswaarde van gelijksoortige gebruikte voertuigen die in Polen, de lidstaat van be-
stemming, voordien al waren geregistreerd. Vereist is natuurlijk dat op beide catego-
rieën een identieke last drukt, maar de toepassing van de rekenregels waarbij voor 
auto’s tot twee jaar oud het tarief, afhankelijk van de cilinderinhoud, tussen de 3,1% en 
13,6% bedraagt, terwijl het tarief voor auto’s vanaf twee jaar oud varieert naargelang 
de ouderdom van het voertuig met een maximum van 65% van de heffingsgrondslag, 
en heeft tot gevolg dat het tarief voor uit andere lidstaten afkomstige gebruikte voer-
tuigen stijgt met de leeftijd van het voertuig. Het is aan de nationale rechter om na te 
gaan of de regeling zich verhoudt met het fiscaal discriminatieverbod343. 

NÁDASDI en NÉMETH kochten in Duitsland (2004) ieder een gebruikte personenauto 
en verzochten het Debreceni F vámhivatal (hoofddouanekantoor van Debrecen) res-
pectievelijk het Kecskeméti F vámhivatal (hoofdkantoor van de douane van Kecske-
mét) in Hongarije om vaststelling van de autoregistratiebelasting. Deze autoregistra-
tiebelasting houdt geen rekening met de waarde van het voertuig; de hoogte ervan 
hangt uitsluitend af van de technische kenmerken van de auto (motortype, cilinderin-
houd) en van de milieucategorie. Gebleken is dat op een auto waarvan het model, de 
ouderdom, de kilometerstand en andere kenmerken ongeveer dezelfde zijn en twee-
dehands in een andere lidstaat is gekocht en in Hongarije wordt geregistreerd, toch 
100% autoregistratiebelasting wordt geheven. Die autoregistratiebelasting drukt dus 
zwaarder op ingevoerde tweedehandse voertuigen dan op gelijksoortige tweedehand-
se voertuigen die reeds in Hongarije zijn geregistreerd en aan dezelfde belasting on-
derworpen zijn geweest. De hoogte van de autoregistratiebelasting, die uitsluitend 
afhangt van de technische kenmerken (motortype, cilinderinhoud) en van de milieu-
categorie van de voertuigen, wordt berekend zonder de waardevermindering in aan-
merking te nemen, zodat de belasting, wanneer die wordt geheven op tweedehandse 
voertuigen die intracommunautair worden verworven uit andere lidstaten, hoger is 
dan het bedrag van die belasting dat in de restwaarde van gelijksoortige tweedehand-
se voertuigen is begrepen die reeds zijn geregistreerd in de lidstaat van invoer344.  

Momenteel zijn twee inbreukprocedures aanhangig tegen Roemenië en Malta345. De 
Roemeense autobelasting kent voor nieuwe en gebruikte auto’s (waaronder dus ook 
uit andere lidstaten afkomstige intracommunautair verworven gebruikte auto’s) één 
algemeen tarief. Dit tarief differentieert niet naar de actuele waardevermindering van 

 
342. HvJ EG 23 oktober 1997, nr. C-375/95, EC vs. Griekenland, Jur. 1997, blz. I-5981, r.o. 9, 11, 42 en 49. 
343.  HvJ EG 18 januari 2007, nr. C-313/05, Maciej Brzezi ski vs. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie 

(binnenlandse belastingen, accijns van gebruikte personenauto’s), PB C 12 november 2005, blz. 6, 
r.o. 13 en 41. 

344.  HvJ EG 5 oktober 2006, nrs. C-290/05 en C-333/05, Ákos Nádasdi (C-290/05) en Ilona Németh 
(C-333/05) vs. Vám- és Pénzügy rség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (autoregistratie-
belasting naar motortype, cilinderinhoud en milieucategorie), Jur. 2006, blz. I-10115, r.o. 55-57. 

345.  EC referentienummers: 2007/2001 (Roemenië) en 2005/4534 (Malta). 
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soortgelijke auto’s die zich al in het binnenland van Roemenië bevinden. Daarentegen 
wordt dit algemene tarief om milieuredenen zonder rekening te houden andere mili-
eukenmerken enkel verhoogd naargelang de leeftijd van de intracommunautair ver-
worven gebruikte auto, zodat de auto’s die het meest zwaar worden belast de auto 
zijn afkomstig uit andere lidstaten. Deze notoir a-neutrale autobelasting is in strijd 
met het fiscaal discriminatieverbod en met de vorengenoemde rechtspraak van het 
HvJ EG. Op Malta geldt eveneens één algemeen tarief voor nieuwe en gebruikte auto’s. 
Het tarief is gerelateerd aan het motorvermogen. In tegenstelling tot voor nieuwe 
auto’s geldt alleen voor gebruikte auto’s een vast minimumtarief, waarvan niet kan 
worden gewaarborgd, dat de verschuldigde autobelasting op uit andere lidstaten af-
komstige gebruikte auto’s nimmer boven de residuele autobelasting uitstijgt welke 
nog rust op soortgelijke auto’s die zich al op Malta bevinden. Bovendien is de bereke-
ning van de verschuldigde autobelasting door de fiscale autoriteit niet openbaar en 
niet transparant, waardoor voor belanghebbenden niet of nauwelijks de mogelijkheid 
bestaat tegen die berekening op te komen. Naar verwachting zal het HvJ EG de Roe-
meense en de Maltese kwesties beslechten naar zijn vaste rechtspraak van met name 
de arresten DEENSE GEBRUIKTE AUTO’S (1990), NUNES TADEU (1995), GOMES VALENTE (2001) 
en SIILIN (2002). 

5.2.17.2 Intracommunautaire verhuur en lease 

Een lidstaat mag autobelastingen heffen met betrekking tot het verbruik van auto’s die 
ter beschikking zijn gesteld aan inwoners en werknemers in die lidstaat door in ande-
re lidstaten gevestigde verhuur- of leasebedrijven, wanneer die auto’s hoofdzakelijk 
zijn bestemd voor duurzaam gebruik in die lidstaat of aldaar feitelijk duurzaam wor-
den gebruikt346. Voorwaarde is wel, dat die belastingheffing plaatsvindt naar rato van 
de verbruiksduur van die auto in die lidstaat. 

Wanneer een auto die aan een werknemer ter beschikking is gesteld door diens 
werkgever die is gevestigd in een andere lidstaat, niet hoofdzakelijk bestemd is voor 
duurzaam gebruik in de woonlidstaat, is de band van de auto met het woonland dus-
danig minder dat de heffing van een eenmalige autobelasting, zoals een registratiebe-
lasting, door de woonlidstaat een nadere rechtvaardiging vereist347. Een tijdelijke regi-

 
346.  Privé auto’s: HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing 

GmbH (ASL) (verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op 
het brandstofverbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 42. HvJ EG 
30 mei 2006, nr. C-435/04, Strafzaak tegen Sébastien Victor Leroy, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl, r.o. 14. Zakelijke auto’s: HvJ EG 15 september 2005, nr. C-464/02, EC vs. De-
nemarken (buitenlandse auto gebruikt in Denemarken), Jur. 2005, blz. I-7929, r.o. 75-79. HvJ EG 
15 december 2005, nrs. C-151/04 en C-152/04, Strafzaken tegen Claude Nadin, Nadin-Lux SA en 
Jean-Pascal Durré (in het buitenland geregistreerd motorvoertuig dat door werkgever ter beschik-
king van werknemer is gesteld), Jur. 2005, blz. I-11203, r.o. 41. HvJ EG 23 februari 2006, nr. 
C-232/03, EC vs. Finland, Jur. 2006, blz. I-27, r.o. 47. 

347.  Vgl. HvJ EG 15 september 2005, nr. C-464/02, EC vs. Denemarken (Buitenlandse auto gebruikt in 
Denemarken), Jur. 2005, blz. I-7929, r.o. 79. Vgl. ook Rechtbank Breda 10 april 2007, nr. 06/3335, 
LJN BA7305. 
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stratiebelasting kan in ieder geval niet worden gerechtvaardigd met het argument 
belastingderving te voorkomen. Een derving van belastinginkomsten of een algemeen 
vermoeden van belastingontgaan of belastingfraude is geen dwingende reden van 
algemeen belang die kan worden ingeroepen ter rechtvaardiging van een maatregel 
die een bij het EG-verdrag beschermde fundamentele vrijheid beperkt348. 

De heffing van autobelastingen kan ten aanzien van binnengrensoverschrijdende 
autoverhuur en -lease in het licht van het vrije verkeer van diensten niet ongelimi-
teerd plaatsvinden. Een autoleasebedrijf dat vanuit de lidstaat van vestiging auto’s van 
de zaak least aan werkgevers in andere lidstaten, waar die auto’s voor het volle be-
drag, definitief, zonder dat rekening wordt gehouden met de duur van het gebruik en 
zonder mogelijkheid van teruggaaf in de heffing van de autobelasting worden betrok-
ken, terwijl voor die auto’s in de lidstaat van vestiging de gewoonlijk op auto’s rusten-
de autobelasting reeds is voldaan, zal trachten de dubbele autobelasting in zijn lease-
prijzen af te wentelen en zo door te berekenen aan de afnemers van zijn leasedien-
sten. Genoemde werkgevers zullen er dan de voorkeur aan geven geen auto’s van de 
zaak vanuit een andere lidstaat te leasen, maar dat in eigen lidstaat te doen, omdat 
dubbele autobelasting zich bij binnenlandse lease niet voordoet. Voor elke huur- of 
leasetermijn korter dan de levensduur van de auto, is het in de huur- of leaseprijs 
afgewentelde autobelastingbedrag immers altijd lager dan het volle bedrag van de 
autobelasting. Maar als daarentegen het leasebedrijf naast de autobelasting van de 
lidstaat van vestiging ook het volle bedrag aan autobelasting van de lidstaat waar zijn 
auto’s worden rondgereden verschuldigd wordt, zal de huur- of leaseprijs nog bedui-
dend hoger worden. Autoleasebedrijven zullen niet bereid zijn hun auto’s in meer dan 
één lidstaat te registreren vanwege de daaruit voortvloeiende dubbele of zelfs meer-
voudige autobelasting waardoor de huur- of leaseprijs niet concurrerend kan zijn, 
anders dan dat het autoleasebedrijf de dubbele belasting geheel of grotendeels zelf 
draagt, waardoor op economische gronden al snel van binnengrensoverschrijdende 
lease zal worden afgezien. Op deze wijze toegepast vormen autobelastingen belem-
meringen van het vrije verkeer van diensten en van personen en zijn dan, zoals ook 
het HvJ EG aangeeft in zijn arrest-VAN DE COEVERING (2006)349, in strijd met het evenre-
digheidsbeginsel, omdat het met de autobelasting veelal nagestreefde doel (veiligheid, 
energiezuinigheid, aansprakelijkheid) ook kan worden bereikt door deze toe te passen 
evenredig aan de duur van de registratie van het voertuig in de lidstaat van gebruik 
van het voertuig, zodat dubbele autobelasting ten nadele van in andere lidstaten ge-
vestigde autoleasebedrijven kan worden voorkomen350. Kernpunt is dat bij de bepaling 
van de omvang van de verschuldigde eenmalige autobelasting vaak geen rekening 

 
348.  HvJ EG 7 september 2004, nr. C-319/02, Petri Manninen vs. Finland (inkomstenbelasting – belas-

tingkrediet voor dividenden van Finse vennootschappen – artikelen 56 EG en 58 EG – samenhang 
van belastingstelsel), Jur. blz. I-7477, r.o. 49. HvJ EG 15 september 2005, nr. C-464/02, EC vs. Dene-
marken (buitenlandse auto gebruikt in Denemarken), Jur. 2005, blz. I-7929, r.o. 81. 

349.  HvJ EG 27 juni 2006, nr. C-242/05, G.M. van de Coevering vs. Hoofd van het District Douane Roer-
mond van de rijksbelastingdienst, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl. 

350.  Artikel 49 tot en met artikel 55 EG. HvJ EG 27 juni 2006, nr. C-242/05, G.M. van de Coevering vs. 
Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst, www.curia.europa.eu/ju-
risp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 33. 
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wordt gehouden met de duur van het weggebruik in de betreffende lidstaat351. Mutatis 
mutandis geldt hetzelfde voor belastingen geheven zonder vereiste registratie van een 
intracommunautair gehuurd of geleend, in de lidstaat van herkomst geregistreerd 
voertuig, maar welke moeten worden voldaan bij aanvang van het gebruik met dat 
voertuig van de weg in de betrokken lidstaat. In zijn EUROWINGS-arrest (1999) heeft het 
HvJ EG beslist, dat bijtellingen in een binnenlandse bedrijfsbelasting die steeds plaats-
hebben bij binnenlandse ondernemingen die economische goederen huren van in een 
andere lidstaat gevestigde verhuurders, die niet aan die bedrijfsbelasting zijn onder-
worpen, en dergelijke bijtellingen meestal uitblijven, wanneer deze ondernemingen 
economische goederen huren van eveneens in het binnenland gevestigde verhuurders, 
die in de regel aan de bedrijfsbelasting zijn onderworpen, in het kader van het vrije 
dienstenverkeer ongeoorloofd zijn352. 

Een nationale regeling mag het vrije verkeer van diensten niet zonder solide recht-
vaardiging beperken of intracommunautaire dienstverrichtingen moeilijker maken 
dan het verrichten van diensten binnen een lidstaat353. Zo’n rechtvaardiging moet zijn 
gelegen in dwingende redenen van algemeen belang, en voorts moet de maatregel 
geschikt zijn om het ermee beoogde doel te bereiken, en niet verder gaan dan wat 
daartoe noodzakelijk is354. Een ongerechtvaardigde belemmering vormt een termijn 
die zo kort is dat de nakoming van de opgelegde verplichtingen en de te vervullen 
formaliteiten onmogelijk of overdreven lastig wordt. Een termijn van drie dagen is 
veel te kort en gaat verder dan nodig is om het nagestreefde doel van belastingheffing 
te bereiken355. Het vereiste dat een buitenlands leasebedrijf gevestigd moet zijn in de 
lidstaat waar het zijn auto’s verhuurt, is disproportioneel; er kan mee worden vol-
staan, zonder dat het vrij verkeer van leasediensten wordt belemmerd, de leaseauto in 
de lidstaat waarin die wordt rondgereden te registreren op naam van het leasebedrijf 
met opgaaf van naam en adres van de huurder, die per definitie in die lidstaat woont 
of is gevestigd en in voorkomend geval met het leasebedrijf medeaansprakelijk is voor 
de nakoming van alle uit de registratie en het gebruik van de auto voortvloeiende 
verplichtingen. Door de medeaansprakelijkheid van de huurder kan evenzeer worden 
bereikt, dat in geval van verkeersovertredingen inlichtingen over de identiteit van de 
bestuurder in te winnen, terwijl het voertuig geregistreerd blijft in de lidstaat van 

 
351.  HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 

(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 69. 

352.  HvJ EG 26 oktober 1999, nr. C-294/97, Eurowings Luftverkehrs AG vs. Finanzamt Dortmund-Unna 
(afwijking, niet toepasselijk op huurder van economisch goed, waarvan eigenaar in andere lidstaat 
is gevestigd en dus niet belastingplichtig is), Jur. 1999, blz. I-7447. 

353.  HvJ EG 5 oktober 1994, nr. C-381/93, EC vs. Frankrijk (code des ports maritimes), Jur. 1994, 
blz. I-5145, r.o. 16-17. 

354.  HvJ EG 30 november 1995, nr. C-55/94, Reinhard Gebhard vs. Consiglio dell'ordine degli avvocati e 
procuratori di Milano, Jur. 1995, blz. I-04165, r.o. 37. HvJ EG 21 oktober 1999, nr. C-67/98, Questore 
di Verona (politieprefect van de provincie Verona) vs. Diego Zenatti, Jur. 1999, blz. I-07289, r.o. 29. 

355.  HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 
(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 46-47. 
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vestiging van het leasebedrijf356. Verplichtingen auto’s te verzekeren en technisch te 
laten keuren in de lidstaat van de huurder of lessee belemmeren en beperken de vrije 
keuze voor een verzekeraar en de vrijheid van autoleasebedrijven hun diensten aan te 
bieden357. Wat de verkeersveiligheid358 betreft, erkennen de lidstaten elkaars periodie-
ke technische voertuigkeuringen359, zodat een verplichte keuring in de lidstaat van de 
huurder ook inbreuk maakt op het vrije verkeer van diensten. Wel kan de lidstaat op 
wiens grondgebied de huurauto wordt rondgereden verlangen, dat met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en het leven van personen wordt nagegaan of het 
voertuig niet bij een ongeval beschadigd is geraakt en of het zich in goede staat van 
onderhoud bevindt, mits een soortgelijke keuring wordt verlangd voor voertuigen van 
binnenlandse oorsprong360. Verder is een op het brandstofverbruik gebaseerde belas-
ting waarvan het bedrag niet evenredig is aan de duur van registratie van het voertuig 
in de lidstaat van gebruik in strijd met het vrije verkeer van diensten, ook al is de ratio 
van die belasting energiezuinigheid te laten doorwerken in een hogere leaseprijs 
naargelang het hogere brandstofverbruik361. 

5.2.17.3 Intracommunautair verkeer van personen  

Ook het vrije verkeer van personen, waaronder werknemers, is verknoopt met autobe-
lastingen. In het WEIGEL & WEIGEL-arrest (2004) verhuizen twee werknemers, tevens 
echtelieden, met dienstbetrekking en auto van Duitsland naar Oostenrijk. Het beginsel 
van het vrije verkeer van personen, in casu werknemers, verzet zich bij een intra-
communautaire verhuizing niet tegen de heffing van een autobelasting in de lidstaat 

 
356.  HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 

(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 51-52. 

357.  HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 
(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 53-56. 

358.  Verkeersveiligheid is een dwingende reden van algemeen belang die de betrokken belemmering 
kan rechtvaardigen. HvJ EG 5 oktober 1994, nr. C-55/93, Strafzaak tegen Johannes Gerrit Cornelis 
van Schaik (technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens), Jur. 1994, blz. I-4837, 
r.o. 19. HvJ EG 25 juli 1991, nr. 288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a. 
vs. Commissariaat voor de Media, Jur. 1991, blz. I-4007, NJ 1992/523, r.o. 13-14. 

359.  Artikel 3 van Richtlijn 96/96/EG van de Raad van 20 december 1996 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de technische controle van motorvoertui-
gen en aanhangwagens, PB 1997, L 46, blz. 1. 

360.  HvJ EG 12 juni 1986, nr. 50/85, Bernhard Schloh vs. Auto Contrôle Technique SprL (voorwaarden 
voor toelating en registratie van ingevoerde voertuigen), Jur. 1986, blz. 1855, r.o. 13-16. HvJ EG 
21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) (verplich-
ting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstofverbruik 
gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 59-64. 

361.  HvJ EG 21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) 
(verplichting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstof-
verbruik gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 65-70. 
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van de nieuwe arbeidsplaats362, mits die belasting nauwkeurig de werkelijke waarde-
vermindering van de meegebrachte auto weerspiegelt en in geen geval hoger is dan de 
residuele belasting die nog rust op de handelswaarde van vergelijkbare gebruikte 
motorvoertuigen die reeds op het nationale grondgebied van de lidstaat van de nieu-
we arbeidsplaats zijn geregistreerd. 

FERON heeft in verband met zijn overplaatsing van Oostenrijk naar Nederland 
(1997) gebruikgemaakt van het hem bij de ingebruikneming van zijn auto van de zaak 
toegekende voorkeurskooprecht en deze auto van zijn werkgever gekocht. De Neder-
landse douaneautoriteit weigerde FERON voor deze personenauto vrijstelling van BPM 
te verlenen. Volgens de Hoge Raad volgt uit de Verordening douanevrijstelling363, dat 
de BPM-vrijstelling van toepassing is op goederen die gedurende ten minste zes 
maanden als persoonlijke goederen in het bezit van de belanghebbende zijn ge-
weest364. In het FERON-arrest (2005) bevestigt het HvJ EG deze opvatting. FERON oefen-
de over de auto de feitelijke macht uit en had deze daarom in zijn bezit. De auto moet 
worden beschouwd als een persoonlijk goed dat door hem ten minste zes maanden 
vóór de datum waarop hij zijn normale verblijfplaats in het land van herkomst heeft 
opgegeven, is gebruikt en dat bestemd is om voor hetzelfde doel te worden gebruikt in 
de nieuwe normale verblijfplaats van de belanghebbende, in de zin van de Verorde-
ning douanevrijstelling365. 

NN is Nederlands ingezetene en wordt op 2 maart 2002 en op 22 mei 2005 in Ne-
derland door de Nederlandse douaneautoriteit in verschillende voertuigen, voorzien 
van Duitse kentekens, aangetroffen op het Nederlands wegennet. De beide voertuigen 
heeft NN incidenteel geleend en omdat deze hem feitelijk ter beschikking stonden366, 
is NN een naheffingsaanslag in de BPM opgelegd naar het volle bedrag van € 10.560 
met boetebeschikking ten belope van € 2.640. Het beroep van NN op het arrest-VAN DE 

 
362.  Artikel 39 EG en artikel 12 EG. 
363.  Artikel 1 lid 2 onderdeel c, artikel 2 en artikel 3 Verordening douanevrijstelling. 
364. De Verordening douanevrijstelling betreft de vrijstelling van communautaire rechten bij de invoer 

uit derde landen en is niet rechtstreeks van toepassing op de kwestie Feron, omdat die zich geheel 
afspeelt binnen de Gemeenschap. De bepalingen van deze verordening zijn op de kwestie Feron 
slechts van toepassing krachtens bepalingen van Nederlands recht, dat naar de bepalingen van ge-
meenschapsrecht verwijst. In gevallen waarin nationale regelgeving naar communautaire regelge-
ving verwijst of die van overeenkomstige toepassing verklaart, acht het HvJ EG zich bevoegd om 
uitspraak te doen op verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffende bepalingen van gemeen-
schapsrecht in situaties waarin de feiten van het geding buiten de werkingssfeer van het gemeen-
schapsrecht vallen, maar waarin deze bepalingen toepasselijk zijn krachtens nationaal recht. HvJ EG 
17 juli 1997, nr. C-28/95, A. Leur-Bloem vs. Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Amster-
dam 2, Jur. 1997, blz. I-4161, r.o. 27. HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-130/95, B. Giloy vs. Hauptzollamt 
Frankfurt am Main-Ost, Jur. 1997, blz. I-4291, r.o. 23. HvJ EG 3 december 1998, nr. C-247/97, Marcel 
Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt en Transports A.M. Schoonbroodt SPRL vs. België, Jur. 1998, 
blz. I-8095, r.o. 14. 

365.  HvJ EG 17 maart 2005, nr. C-170/03, Staatssecretaris vs. J.H.M. Feron (begrippen persoonlijke goede-
ren en bezit – personenauto die door werkgever aan persoon ter beschikking is gesteld), Jur. 2005, 
blz. I-2299, r.o. 24 en 29-31. 

366.  Rechtbank Leeuwarden 8 mei 2007, nr. 06/731, LJN BA5715, r.o. 4.3. 
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COEVERING (2006)367 doet de rechtbank af met de motivering dat bij het lenen van een 
auto geen sprake is van dienstverlening368. Deze uitkomst is in het licht van bovenbe-
sproken arresten van het HvJ EG van een buitenproportionele hardheid en in strijd 
met het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van personen. Het vrije perso-
nenverkeer omvat het vrije werknemersverkeer en de vrijheid van bedrijfs- en be-
roepsuitoefening369. Bij het Verdrag van Maastricht (1992) is het begrip burger van de 
Unie geïntroduceerd370. Met deze verdragsrechtelijke bevestiging van het meeromvat-
tende begrip vrijheid van personenverkeer vallen niet alleen economisch actieve perso-
nen onder de werkingssfeer van het EG-verdrag, maar heeft iedere EU-burger het 
recht om zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te bewegen. Bij de besluitvor-
ming had de kwestie dus ruimer moeten worden gezien dan alleen de grensover-
schrijdende verlening van een dienst. 

 (Georgios Alevizos) is Grieks luchtmachtofficier en heeft van 12 
juli 1995 tot 8 augustus 1997 gediend bij het NAVO-hoofdkwartier te Napels in Italië. 
Na afloop van deze periode is  met zijn gezin en zijn op 17 december 1996 in 
Duitsland voor privégebruik aangekochte personenauto gerepatrieerd naar Grieken-
land. Bij zijn terugkeer in Griekenland heeft  bij het  (doua-
nekantoor van Eleusina) aangifte gedaan van de overbrenging van dat voertuig. De 
douaneautoriteit legde  ter zake van het binnenbrengen van het voertuig in 
Griekenland op 28 augustus 1997 een aanslag op van ruim € 16.000. Zoals gezegd, is 
richtlijn 83/183 betreffende belastingvrijstellingen bij definitieve intracommunautaire 
invoer van persoonlijke goederen door particulieren vanuit een lidstaat vanaf 31 de-
cember 1992 niet meer van toepassing op goederen belast met BTW dan wel de com-
munautaire accijnzen, omdat de Accijnsrichtlijn en de BTW-richtlijn garanderen dat 
de verschuldigdheid van de communautaire accijnzen en BTW in elk van de lidstaten 
gelijkelijk plaatsheeft. Onverkort is richtlijn 83/183 van toepassing gebleven op de 
categorie ‘andere verbruiksbelastingen’371. Het HvJ EG rangschikt de eenmalige autobe-
lastingen in het -arrest (2007) onder deze categorie. Omdat  voor de 
duur van zijn functievervulling bij de NAVO in Italië zijn gewone verblijfplaats in Italië 
had, behoort de personenauto tot diens vrijgestelde persoonlijke goederen372. Voor de 
toepassing van richtlijn 83/183 wordt onder ‘gewone verblijfplaats’ verstaan: de plaats 

 
367.  HvJ EG 27 juni 2006, nr. C-242/05, G.M. van de Coevering vs. Hoofd van het District Douane Roer-

mond van de rijksbelastingdienst, www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl. 
368.  Rechtbank Leeuwarden 8 mei 2007, nr. 06/731, LJN BA5715, r.o. 4.8. 
369.  Artikel 43 tot en met artikel 55 EG. 
370.  Artikel 17 EG. 
371.  Ingevolge artikel 1 lid 1 van richtlijn 83/183 verlenen de lidstaten, onder de in deze richtlijn gestel-

de voorwaarden en in de in deze richtlijn genoemde gevallen ‘bij definitieve invoer door een parti-
culier van persoonlijke goederen uit een andere lidstaat vrijstelling van BTW, accijnzen en andere 
verbruiksbelastingen die normaliter op dergelijke goederen worden geheven’. 

372.  Artikel 6 lid 1 respectievelijk artikel 1 lid 1 Richtlijn 83/183. HvJ EG 26 april 2007, nr. C-392/05, 
 (Georgios Alevizos) vs.  (Ypourgos Oikonomikon = ministerie 

van Financiën) (Richtlijn 83/183/EEG – artikel 6 – definitieve invoer in lidstaat van voertuig voor 
persoonlijk gebruik uit andere lidstaat – begrip ‘gewone verblijfplaats’), Jur. 2007, blz. I-3505, 
r.o. 81. 
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waar iemand gewoonlijk verblijft, dat wil zeggen gedurende ten minste 185 dagen per 
kalenderjaar, wegens persoonlijke en beroepsmatige bindingen, of, voor personen 
zonder beroepsmatige bindingen, wegens persoonlijke bindingen waaruit nauwe 
banden tussen hemzelf en de plaats waar hij woont blijken. De gewone verblijfplaats 
van iemand die zijn beroepsmatige bindingen op een andere plaats heeft dan zijn 
persoonlijke bindingen en daardoor afwisselend verblijft op verschillende plaatsen 
gelegen in twee of meer lidstaten, wordt evenwel geacht zich op dezelfde plaats te 
bevinden als zijn persoonlijke bindingen, op voorwaarde dat hij daar op geregelde 
tijden terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt wanneer de betrokkene in een 
lidstaat verblijft voor een opdracht van een bepaalde duur. Het feit dat college wordt 
gelopen of een school wordt bezocht, houdt niet in dat de gewone verblijfplaats wordt 
verplaatst373.   

Richtlijn 83/182/EEG verplicht de lidstaten om onder voorwaarden vrijstelling te 
verlenen voor tijdelijk gebruik, zoals vakanties, voor een duidelijk beperkte afgeba-
kende tijdsduur, van een in een andere lidstaat geregistreerd voertuig door een parti-
culier die ook zijn gewone verblijfplaats heeft in een andere lidstaat dan de betrokken 
lidstaat. Een van die voorwaarden is, dat de vrijstellingsgerechtigde het voertuig be-
zigt voor persoonlijk gebruik; het mag niet worden overgedragen noch verhuurd in de 
lidstaat van tijdelijk verblijf noch uitgeleend aan een ingezetene van die lidstaat374. 
Richtlijn 83/182 accentueert de nauwe band tussen de particulier die recht heeft op de 
tijdelijke vrijstelling, en het voertuig dat daaronder valt. 

In het arrest-  (2001) verstaat het HvJ EG onder gewone ver-
blijfplaats zowel de beroepsmatige en de persoonlijke band van een persoon met een 
bepaalde plaats, als de duur van die band verstaan. Het is de plaats waar de belang-
hebbende zijn permanente centrum van zijn belangen heeft gevestigd. Wanneer die 
bindingen zich niet binnen één lidstaat bevinden, hebben de persoonlijke bindingen 
voorrang boven de beroepsmatige bindingen375. Bij de beoordeling van de persoonlijke 
en de beroepsmatige bindingen van de belanghebbende moeten alle relevante om-
standigheden in aanmerking worden genomen, zoals zijn fysieke aanwezigheid en die 
van zijn gezinsleden, het ter beschikking hebben van woonruimte, de plaats van uitoe-
fening van beroepsbezigheden en die waar zijn vermogensrechtelijke belangen zijn 
gelegen376. Het is in de eerste plaats aan de bevoegde bestuurlijke autoriteiten van de 
lidstaten om deze omstandigheden te beoordelen en te wegen377. 

Instemming van het HvJ EG heeft de autobelasting waarvan de maatstaf van heffing 
bestaat uit forfaitaire marktwaarden die zijn gebaseerd op nationale Eurotax-
noteringen, welke doorgaans overeenstemmen met de prijs die zou kunnen worden 

 
373.  Artikel 6 lid 1 Richtlijn 83/183. 
374.  Artikel 3 onderdelen a en b Richtlijn 83/182. 
375.  Artikel 7 lid 1 tweede alinea Richtlijn 83/182. 
376.  HvJ EG 12 juli 2001, nr. C-262/99,  (Paraskevas Louloudakis) vs. 

 (Elliniko Dimosio) (richtlijn 83/182/EEG – tijdelijke invoer van vervoermiddelen – belas-
tingvrijstellingen – gewone verblijfplaats in een lidstaat), Jur. 2001, blz. I-5547, r.o. 51-55. 

377.  HvJ EG 7 juni 2007, nr. C-156/04, EC vs. Griekenland (Richtlijn 83/182/EEG – tijdelijke invoer van 
vervoermiddelen – begrip ‘gewone verblijfplaats in lidstaat’), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=nl, r.o. 46. 
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verkregen bij de verkoop van het intracommunautair verworven gebruikte voertuig 
aan een derde in het binnenland van de lidstaat van bestemming. Hierdoor stemt de 
autobelasting geheven op intracommunautair verworven gebruikte auto’s gewoonlijk 
overeen met de residuele autobelasting die nog rust op de waarde van reeds op het 
nationale grondgebied geregistreerde voertuigen. In deze omstandigheden kan een 
verbruiksbelasting een marktdeelnemer niet beletten voordeel te halen uit verschillen 
in prijzen van gebruikte voertuigen in de verschillende lidstaten378. 

De Nederlandse BPM-heffing van gebruikte auto’s heeft vanaf 1 januari 2007 de 
werkelijke afschrijving als uitgangspunt379. Dit uitgangspunt betekent, dat bij de bepa-
ling van de hoogte van de afschrijving niet alleen rekening moet worden gehouden 
met de ouderdom van een voertuig, maar ook met factoren als, merk, model, kilome-
terstand, type aandrijving, technische staat of staat van onderhoud. Als een 
BPM-plichtige voor zijn situatie de toepassing van het afschrijvingspercentage be-
strijdt, rust op de fiscale autoriteit de verplichting ter zake van dit afschrijvingspercen-
tage de benodigde gegevens te verstrekken omtrent de aannames die in het concrete 
geval een rol hebben gespeeld bij de vaststelling van de maatstaf van heffing, zodat 
het de belanghebbende duidelijk kan zijn op welk punt of welke punten een door hem 
te leveren tegenbewijs, gebaseerd op één of meer waardebepalende kenmerken van 
de desbetreffende auto, al dan niet zinvol is380. Een alternatief is te kiezen voor een 
percentage uit de forfaitaire afschrijvingstabel. Deze tabel omvat een degressieve 
afschrijvingsmethode, waarbij in het eerste jaar de periodiciteit van de afschrijving is 
opgeknipt in gedeelten van een jaar. Na het eerste jaar vindt een vermindering per 
jaar plaats, tot een maximum van 100%381. 

5.2.17.4 Harmonisatie autobelastingen  

De conclusie is dat de autobelastingen hoognodig moeten worden geharmoniseerd. De 
EC heeft in 2005 een voorstel gedaan, dat uitgaat van variabilisatie van autokosten en 
de CO2-emissie in het tarief internaliseert. Beoogd wordt de vaste kosten te laten af-
nemen onder gelijktijdige toename van de variabele kosten, waardoor de werking van 
de interne markt voor auto’s en motoren wordt verbeterd en de communautaire 
CO2-reductiedoelstellingen ten aanzien van personenauto’s en motorrijwielen tegen 
2010 wordt gerealiseerd. De harmonisatie omvat slechts de lidstaten die thans auto-
belastingen heffen; de lidstaten die geen autobelastingen heffen behoeven de gehar-
moniseerde autobelasting niet in te voeren. De harmonisatie van autobelastingen is 
daarmee bij voorbaat al gebrekkig en zal de actuele tekortkomingen per definitie niet 
kunnen oplossen. Deze zal een negatieve bijdrage leveren aan de goede werking van 

 
378.  HvJ EG 29 april 2004, nr. C-387/01, Harald Weigel en Ingrid Weigel vs. Finanzlandesdirektion für 

Vorarlberg, Jur. 2004, blz. I-04981, r.o. 72-80. 
379.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 804, nr. 9, blz. 10. 
380.  Artikel 10 Wet BPM. Vgl. HR 22 september 2006, nr. 41.178, BNB 2007/55, r.o. 3.3. 
381.  Artikel 10 Wet BPM. Artikel 8 UR BPM. De waardevermindering in het eerste jaar is 24% en in het 

tweede jaar 13%. Na twee jaar komt dit neer op een waardevermindering van in totaal 37%. De af-
schrijving bedraagt tot en met het negende jaar 90%. Tussen jaar 10 en jaar 25 vindt geen afschrij-
ving plaats. Na 25 jaar of meer wordt de waardevermindering op 100% gesteld. 
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de interne markt omdat een aantal lidstaten niet zal meedoen. Het voorstel noemt 
geen tarieven, zelfs geen minimumtarieven, doch stelt slechts, dat ultimo 2008 ten 
minste 25% en ultimo 2010 ten minste 50% van de totale opbrengsten van de nieuwe 
periodieke autobelasting door de CO2-bestanddeel van het tarief wordt gegenereerd. 
De eenmalige autobelastingen blijven nog gedurende ten vijf á tien jaar met al hun 
verstoringen oproepende verschillen voortbestaan. Het is aan te bevelen dat de EC 
voor deze duur aan het voorstel een bijlage III toevoegt met een communautaire af-
schrijvingstabel voor gebruikte auto’s en motoren, die al anticiperend kan worden 
toegepast, of bij verordening een tabel van een van de lidstaten algemeen verbindend 
verklaart, om te voorkomen, dat linksom of rechtsom of vroeg of laat alle door de 
lidstaten afzonderlijk opgestelde nationale afschrijvingssystemen een keer ter toetsing 
bij het HvJ EG terechtkomen. 

5.2.18 Verboden goederen 

Een andere bevestiging van juridische neutraliteit is de behandeling van verboden 
goederen. Verboden goederen en diensten moeten omwille van de neutraliteit en het 
mededingingsaspect gelijk worden behandeld als hun legaal voortgebrachte varianten. 
Goederen en diensten die wegens hun aard of bijzondere kenmerken onder alle om-
standigheden absoluut verboden zijn en daarom niet in het economisch verkeer te-
recht mogen komen, worden niet in de accijnsheffing betrokken382. Volgens het HvJ EG 
in het HORVATH-arrest (1981) zijn verdovende middelen en vals geld dergelijke goede-
ren383. Terecht wijst A-G WATTEL (2000) erop, dat de neutraliteit dan ook niet aangetast 
wordt door het niet-verschuldigd zijn van accijns384. 

Goederen en diensten die niet in absolute zin zijn verboden en daarom gewoon in 
het economisch verkeer kunnen worden verhandeld, worden op reguliere wijze in de 
heffing betrokken, ook wanneer deze langs onrechtmatige weg zijn vervaardigd of 
verkregen, zoals namaakparfums385, illegale exploitatie van kansspelen386, ethyl-

 
382.  Evenmin in de BTW-heffing en de heffing van invoerrechten. Zie bijvoorbeeld: M.E. van Hilten en 

H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting, Deventer 2005, blz. 124-126. 
383.  HvJ EG 5 februari 1981, nr. 50/80, Joszef Horvath vs. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (douanewaarde, 

smokkelwaren), Jur. 1981, 385. HvJ EG 26 oktober 1982, nr. 221/81, Wilfried Wolf vs. Hauptzollamt 
Düsseldorf (douanerechten – als smokkelgoed ingevoerde verdovende middelen), Jur. 1982, 
blz. 3681. HvJ EG 28 februari 1984, nr. 294/82, Senta Einberger vs. Hauptzollamt Freiburg, (omzet-
belasting bij invoer – als smokkelgoed ingevoerde verdovende middelen), Jur. 1984, blz. 1177. 
HvJ EG 5 juli 1988, nr. 269/86, W.J.R. Mol vs. Inspecteur der invoerrechten en accijnzen (BTW op il-
legale levering van amfetamine binnen een lidstaat), Jur. 1988, blz. 03627. HvJ EG 5 juli 1988, nr. 
289/86, Vereniging Happy Family vs. Inspecteur der omzetbelasting, Jur. 1988, blz. 3655. HvJ EG 
6 december 1990, nr. C-343/89, Max Witzemann vs. Hauptzollamt München-Mitte, Jur. 1990, 
blz. I-4477, r.o. 20. 

384.  Conclusies A-G Wattel voor HR 3 januari 2001, nrs. 34.781, 35.609, en 35.787, BNB 2001/193-195. 
385.  HvJ EG 28 mei 1998, nr. C-3/97, Strafzaak tegen John Charles Goodwin en Edward Thomas Unstead, 

Jur. 1998, blz. I-3257. 
386.  HvJ EG 11 juni 1998, nr. C-283/95, Karlheinz Fischer vs. Finanzamt Donaueschingen, Jur. 1998, 

blz. I-03369. 
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alcohol387, tabak voor de vervaardiging van joints388 en gestolen auto’s. Dergelijke on-
rechtmatig verkregen goederen zijn immers substitueerbaar met soortgelijke recht-
matig verkregen goederen, zodat deze goederen op de vrije markt met elkaar concur-
reren. Het maken van onderscheid tussen legale en illegale transacties is in strijd met 
het fiscaal discriminatieverbod en daarom ook met neutraliteitsbeginsel. De omstan-
digheid dat een bepaalde gedraging een strafbaar feit oplevert of het verhandelen van 
een goed gebonden is aan een vergunning, brengt nog niet mee dat die gedraging of de 
vergunningplichtige transactie dan van de belastingheffing moet worden uitgezon-
derd. Voor zo’n uitzondering is alleen plaats in specifieke situaties, waarin wegens de 
bijzondere kenmerken van bepaalde goederen of diensten elke mededinging tussen 
een legale en een illegale economische sector is of moet zijn uitgesloten389. Tussen 
gesmokkelde alcohol en alcohol die in het legale circuit is geproduceerd en wordt 
verhandeld, bestaat een mededingingsverhouding, omdat voor alcohol een legale 
markt bestaat waartoe illegale alcohol zich toegang verschaft. Hieruit volgt, aldus het 
HvJ EG in het SALUMETS-arrest (2000), dat ethylalcohol niet als een van het economi-
sche circuit uitgesloten product kan worden beschouwd. Hiervoor gelden dus de be-
lastingregels en de douanerechten die normaal op grond van de gemeenschapsrege-
ling zijn verschuldigd390. 

5.2.19 Vrijstellingen en andere differentiaties 

De lidstaten mogen de in het accijnsregime bepaalde vrijstellingen en tarief-
differentiaties toepassen, mits die de goede werking van de interne markt niet scha-
den en niet tot concurrentieverstoringen leiden391. Om toe te groeien naar nieuwe 
minimumtarieven of andere overeengekomen structuren of wanneer het om econo-
mische redenen gewenst is in tijdelijke afwijkingen te voorzien, biedt het accijnsregi-
me bepaalde lidstaten gewenningsperioden en overgangsregelingen, meer bepaald om 
zich soepel te kunnen aanpassen aan de nieuwe communautaire verhoudingen en om 
negatieve neveneffecten, zoals aantastingen van prijsstabiliteiten te vermijden. Vrij-
stellingen worden alleen toegepast onder de voorwaarden, dat de mededinging niet 
significant mag worden verstoord, geen afbreuk wordt gedaan aan de goede werking 
van de interne markt en dat een juiste en eenvoudige toepassing kan worden gewaar-

 
387.  HvJ EG 29 juni 2000, nr. C-455/98, Tullihallitus (Finse douaneadministratie) vs. K. Salumets e.a., 

Jur. 2000, blz. I-04993, r.o. 24. 
388.  Hof ’s-Hertogenbosch 15 november 2001, nr. 98/00911, LJN AD6407, Infobulletin 2000/129. 
389.  HvJ EG 2 augustus 1993, nr. C-111/92, Wilfried Lange vs. Finanzamt Fürstenfeldbruck, Jur. 1993, 

blz. I-04677, r.o. 16 en 19. HvJ EG 11 juni 1998, nr. C-283/95, Karlheinz Fischer vs. Finanzamt Do-
naueschingen, Jur. 1998, blz. I-03369, r.o. 28. HvJ EG 28 mei 1998, nr. C-3/97, Strafzaak tegen John 
Charles Goodwin en Edward Thomas Unstead, Jur. 1998, blz. I-3257, r.o. 9. HvJ EG 29 juni 1999, nr. 
C-158/98, Staatssecretaris vs. Coffeeshop Siberië v.o.f., Jur. 1999, blz. I-03971, r.o. 14 en 21. 

390.  HvJ EG 29 juni 2000, nr. C-455/98, Tullihallitus (Finse douaneadministratie) vs. Kaupo Salumets e.a., 
Jur. 2000, blz. I-4993, r.o. 23-24. 

391.  Zie bijvoorbeeld: Overweging 24 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
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borgd en fraude, ontwijking of misbruik wordt voorkomen392. Met name voor energie-
producten en elektriciteit geldt, dat bij gebreke van sterkere accijnsharmonisatie op 
gemeenschapsniveau, wegens een dreigende verslechtering van de internationale 
concurrentiepositie of op grond van sociale of milieuoverwegingen, het voortbestaan 
van bepaalde differentiaties een noodzaak kunnen blijken393. 

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG behoren vrijstellingen en andere differentia-
ties strikt en restrictief te worden uitgelegd en toegepast. Vrijstellingen en tariefsdiffe-
rentiaties vormen immers afwijkingen van de algemene regels die borg staan voor de 
fundamentele communautaire beginselen van de goede werking van de interne 
markt394. 

De lidstaten zijn gehouden jaarlijks naar de toestand op 1 januari en na elke wijzi-
ging van hun nationale wetgeving, de EC in kennis stellen van hun accijnstarieven. De 
lidstaten stellen de EC ook in kennis van de vrijstellingen, tariefsdifferentiaties, belas-
tingverminderingen en teruggaafregelingen die zij op basis van de uitvoeringsrichtlij-
nen hebben ingesteld395. Omdat dergelijke maatregelen staatssteun kunnen vormen, 
moeten deze in dat geval ook uit dien hoofde bij de EC worden aangemeld396. Het ver-
strekken van informatie aan de EC op basis van de uitvoeringsrichtlijnen ontslaat de 
lidstaten niet van de meldplicht uit hoofde van het staatssteunregime397, noch van de 
meldplicht van de notificatierichtlijn398. Op gezette tijden bestudeert de Raad aan de 
hand van verslagen van de EC de vrijstellingen, verlaagde tarieven en minimumac-
cijnsniveaus en schenkt daarbij aandacht aan mogelijke verstoringen van de mededin-
ging, de goede werking van de interne markt, de reële waarde van de minimumac-
cijnsniveaus, concurrentieposities van het Europese bedrijfsleven in internationaal 
verband en de bredere doelstellingen van het EG-verdrag399. Indien de EC van oordeel 

 
392.  Artikel 18 lid 2 jo. lid 3 t/m lid 13 Richtlijn energiebelastingen. Overweging 10 considerans Struc-

tuurrichtlijn tabaksproducten. 
393.  Overweging 28 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
394. Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 14 december 1962, nrs. 2/62 en 3/62, EC vs. Luxemburg en België (invoer-

vergunningen voor ontbijtkoek), Jur. 1962, blz. 853. GvEA EG 14 september 1995, nr. T-571/93, Le-
febvre e.a. vs. EC, Jur. 1995, blz. II-2379, r.o. 48. GvEA EG 27 september 2000, nr. T-184/97, BP Che-
micals Ltd. vs. EC, Jur. 2000, blz. II-03145, r.o. 61-62. 

395.  Artikel 29 lid 2 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 8 en artikel 10 Tariefrichtlijn 
alcoholhoudende dranken. Artikel 25 lid 1 Richtlijn energiebelastingen. Indien en voor zover door 
de lidstaten toegepaste energieaccijnstarieven zijn uitgedrukt in andere meeteenheden dan die 
welke in de Richtlijn energiebelastingen voor de energieproducten afzonderlijk zijn omschreven 
(artikel 7 t/m artikel 10 Richtlijn energiebelastingen), delen de lidstaten de EC ook de overeenkom-
stige tarieven na omrekening in deze eenheden mee. Artikel 25 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
Artikel 18 Structuurrichtlijn tabaksproducten. Artikel 4 Tariefrichtlijn tabaksproducten. Artikel 4 en 
artikel 5 Tariefrichtlijn sigaretten. 

396.  Op basis van artikel 88 lid 3 EG-verdrag. 
397.  Artikel 26 lid 2 Richtlijn energiebelastingen. 
398.  Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het 

gebied van normen en technische voorschriften, PB nr. L 109 van 26 april 1983, blz. 8-12. Artikel 26 
lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 

399.  Zie bijvoorbeeld: Overweging 8 considerans Richtlijn energiebelastingen. Overweging 31 conside-
rans Richtlijn energiebelastingen. 
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is dat vrijstellingen of verlagingen niet langer aanvaardbaar zijn, met name uit het 
oogpunt van eerlijke mededinging, verstoring van de goede werking van de interne 
markt, of het communautaire gezondheids-, milieu-, energie- en vervoersbeleid, dient 
zij bij de Raad passende voorstellen in, waarover hij vervolgens een besluit neemt400. 

5.2.20 Afwenteling 

Zoals gezegd, zijn de accijnzen niet bedoeld te drukken op degenen die ac-
cijnsgoederen voortbrengen. Ondernemers worden geacht de door hen verschuldigde 
accijns via hun prijzen op de verbruiker van accijnsgoederen af te wentelen. De ac-
cijns, geheven bij de producent of importeur, drukt door prijsverhoging op de verbrui-
ker of door beperking van het verbruik op die producent of importeur.  

Blijkens de redactie van de Accijnsrichtlijn maakt de gemeenschapswetgever het 
autonome afwentelingsproces overeenkomstig de nationale accijnswetgevingen in de 
Europese wetgeving mogelijk, althans belemmert deze niet. De afwenteling is niet af-
hankelijk van tijd of plaats. Conform de bedoeling af te wentelen, wordt de accijns als 
indirecte verbruiksbelasting door de producent of importeur aan de fiscale autoriteit 
voldaan en doorberekend in de prijzen van goederen en diensten. De gemeenschaps-
wetgever gaat er ook vanuit dat de accijnzen in prijzen worden verdisconteerd en op 
afnemers worden afgewenteld401. Maar ook al zijn accijnzen in de nationale wetgeving 
ontworpen om te worden afgewenteld op de eindgebruiker, en ook al worden die 
accijnzen in het handelsverkeer gewoonlijk geheel of gedeeltelijk afgewenteld, kan 
ook ten aanzien van de communautaire accijnzen in het algemeen niet worden gesteld 
dat de accijns in alle gevallen metterdaad geheel wordt afgewenteld. De daadwerkelij-

 
400.  Artikel 19 lid 3 Richtlijn energiebelastingen. 
401. HvJ EG 27 maart 1980, nr. 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato vs. Denkavit Italiana 

Srl, Jur. 1980, blz. 1205, r.o. 26. HvJ EG 27 februari 1980, nr. 68/79, Hans Just i/s vs. Deens ministerie 
van belastingen, (belastingregeling voor gedistilleerd), Jur. 1980, blz. 501, r.o. 27. Gevoegde conclu-
sies A-G Jacobs van 27 februari 1997 voor HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-90/94, Haahr Petroleum Ltd vs. 
Åbenrå Havn, Ålborg Havn, Horsens Havn, Kastrup Havn NKE A/S, Næstved Havn, Odense Havn, 
Struer Havn en Vejle Havn, in aanwezigheid van: Trafikministeriet (taxes portuaires sur les navires 
et sur les marchandises), voor HvJ EG 17 juli 1997, nrs. C-114/95 en C-115/95, Texaco A/S vs. Mid-
delfart Havn, Århus Havn, Struer Havn, Ålborg Havn, Fredericia Havn, Nørre Sundby Havn, Hobro 
Havn, Randers Havn, Åbenrå Havn, Esbjerg Havn, Skagen Havn en Thyborøn Havn en Olieselskabet 
Danmark amba vs. Trafikministeriet, Fredericia Kommune, Køge Havn, Odense Havnevæsen, Hol-
stebro-Struer Havn, Vejle Havn, Åbenrå Havn, Ålborg Havnevæsen, Århus Havnevæsen, Frederiks-
havn Havn, Esbjerg Havn, en voor HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-242/95, GT-Link A/S vs. De Danske 
Statsbaner (DSB), Jur. 1997 blz. I-04449, r.o. 174. HvJ EG 27 mei 1981, nrs. 142/80 en 143/80, Am-
ministrazione delle Finanze dello Stato vs. Essevi SpA Carlo Salengo (belastingregeling voor gedistil-
leerd), Jur. 1981, blz. 1413, r.o. 35. HvJ EG 14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m C-218/95, Société Co-
mateb c.s. (terugvordering van het onverschuldigd betaalde – verplichting tot afwenteling van be-
lasting), Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 21 en 35. HvJ EG 29 juni 1988, nr. 240/87, Christian Deville vs. 
Administration des Impôts, Jur. 1988, blz. 3513, r.o. 12. HvJ EG 17 juli 1997, nr. C-242/95, GT-Link 
A/S vs. De Danske Statsbaner (DSB), Jur. 1997, blz. I-04449, r.o. 58. HvJ EG 11 augustus 1995, 
nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV vs. Inspecteur der Invoer-
rechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, r.o. 49. 
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ke gehele of gedeeltelijke afwenteling is afhankelijk van verschillende factoren die bij 
iedere transactie een rol spelen en deze onderscheiden van andere gevallen in een 
andere context. Bijgevolg is de vraag of een accijns in een bepaald geval al dan niet is 
afgewenteld volgens het HvJ EG in het arrest-FILS DE JULES BIANCO (1988) een feitelijke 
vraag die behoort tot de kennisneming van de nationale rechter, die het daartoe bijge-
brachte bewijs vrij mag beoordelen. Er bestaat geen vermoeden dat accijnzen zijn 
afgewenteld. De belastingplichtige is niet gehouden het tegendeel te bewijzen402.  

5.3 Consumptieve en productieve bestedingen  

‘Zijne Majesteit heeft gewild, dat de meeste zorg bij het ontwerpen van het nieuwe stel-
sel van Indirecte Belastingen wierd aangewend’403 

 
MR. JEAN HENRI APPELIUS, 

Staatsraad en Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen, 7 juni 
1816 

 
Zoals gezegd, treffen de accijnzen in beginsel zowel consumptieve en productieve 
bestedingen van aangewezen goederen onder het uitgangspunt het verbruik van ac-
cijnsgoederen als hulp- of grondstof voor productieve doeleinden voor de heffing zo 
veel mogelijk te ontzien. Dit uitgangspunt is ook in het Europese accijnsregime terug 
te vinden. De uitvoeringsrichtlijnen treffen productieve bestedingen uitsluitend in het 
belang van duurzame ontwikkeling, volksgezondheid, doelmatigheid een rechtvaardi-
ge verdeling van de belastingdruk en maakt, zoals reeds is beschreven, onderscheid 
tussen persoonlijk verbruik en handelsdoeleinden.  

Voor de accijnzen van alcohol-, energie- en tabaksproducten gelden ten behoeve 
van productieve bestedingen verplichte en facultatieve accijnsvrijstellingen. 

De Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken bevat verplichte en facultatieven 
vrijstellingen. De ratio van deze vrijstellingen is de weerslag van de accijns van alcohol 
als tussenproduct in de samenstelling van commerciële of industriële producten te 
neutraliseren404. Verplichte accijnsvrijstellingen gelden voor alcohol die volledig gede-
natureerd is, voor alcohol ten behoeve van de vervaardiging van niet voor menselijke 
consumptie bestemde producten, van azijn, van geneesmiddelen, van aroma’s voor de 
bereiding van levensmiddelen, van niet-alcoholhoudende dranken met een alcoholvo-
lumegehalte van niet meer dan 1,2%vol, en van levensmiddelen waarvan het alcohol-

 
402.  HvJ EG 25 februari 1988, nrs. 331/85, 376/85 en 378/85, S.A. Les Fils de Jules Bianco en S.A. J. Girard 

Fils vs. Directeur Général des douanes et droits indirects (terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde – bewijs dat belastingen niet in de prijs van producten zijn afgewenteld), Jur. 1988, 
blz. 1099, r.o. 12 en 17. HvJ EG 14 januari 1997, nrs. C-192/95 t/m C-218/95, Société Comateb c.s. 
(terugvordering van het onverschuldigd betaalde – verplichting tot afwenteling van belasting), 
Jur. 1997, blz. I-165, r.o. 25. 

403.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 125 lk. 
404.  HvJ EG 7 december 2000, nr. C-482/98, Italië vs. EC (EC verleent Italië geen toestemming om vrij-

stelling van accijns te weigeren voor bepaalde producten die zijn vrijgesteld van accijns uit hoofde 
van richtlijn 92/83 – cosmetische producten), Jur. 2000, blz. I-10861, r.o. 4. 
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gehalte niet meer bedraagt dan 8,5 liter absolute alcohol per 100 kilogram product 
voor chocola, en 5 liter absolute alcohol per 100 kilogram product voor andere pro-
ducten. Voorts zijn verplicht vrijgesteld alcoholhoudende goederen die worden ge-
bruikt als monster voor analyses, noodzakelijke productietests of wetenschappelijke 
doeleinden, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, in ziekenhuizen en apothe-
ken voor medische doeleinden, bij productieprocessen, mits het eindproduct geen 
alcohol bevat, of bij de vervaardiging van goederen waarvoor volgens de Structuur-
richtlijn alcoholhoudende dranken geen accijnzen verschuldigd zijn. De toepassing 
van de vrijstellingen voor gedenatureerde alcohol mag door een lidstaat worden ge-
weigerd bij gevaar van fraude, ontduiking of ander misbruik. De vrijstellingen mogen 
worden verleend met behulp van teruggaafregelingen405. 

Facultatieve accijnsvrijstellingen gelden voor gedenatureerde tabaksproducten die 
voor industriële of tuinbouwkundige doeleinden worden gebruikt, voor tabaksproduc-
ten die onder overheidstoezicht worden vernietigd, die uitsluitend zijn bestemd voor 
wetenschappelijke proefnemingen en voor tests in verband met de kwaliteit van de 
tabaksproducten en voor tabaksproducten die door de producent opnieuw worden be- 
of verwerkt406. 

Energieproducten die niet als brandstof worden gebruikt, zijn expliciet van de wer-
kingssfeer van de Richtlijn energiebelastingen uitgesloten. De Richtlijn energiebelas-
tingen is niet van toepassing op warmte, brandhout en houtskool, op energieproduc-
ten gebruikt voor andere doeleinden dan als motor- of verwarmingsbrandstof, op 
duaal gebruik van energieproducten407, op elektriciteitsverbruik ten behoeve van che-
mische reductie en van elektrolytische en metallurgische procedés408, en op elektri-
citeit die meer dan 50% van de kosten van een product veroorzaakt409. De lidstaten 
kunnen daarom zelf beslissen hoe zij omgaan met dit verbruik410. Verplicht vrijgesteld 
van EB zijn ook energieproducten en elektriciteit ten behoeve van de elektriciteitspro-
ductie en elektriciteit ten behoeve van de instandhouding van het elektriciteitspro-

 
405.  Artikel 27 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
406.  Artikel 11 Structuurrichtlijn tabaksproducten 
407.  Een energieproduct wordt duaal gebruikt wanneer het zowel als verwarmingsbrandstof als voor 

andere doeleinden dan als motor- of verwarmingsbrandstof wordt gebruikt. Het gebruik van ener-
gieproducten voor chemische reductie of elektrolytische en metallurgische procédés wordt als du-
aal gebruik beschouwd. 

408.  De productieprocessen als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 
1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese 
Gemeenschap zijn ondergebracht onder code DI 26 "Vervaardiging van overige niet-metaalhouden-
de minerale producten" van de NACE-nomenclatuur, PB L 293 van 24 oktober 1990, blz. 1, laatste-
lijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van de Commissie, PB L 6 van 10 januari 2002, blz. 3. 
Artikel 2 lid 4 eerste volzin onderdeel b vijfde streepje Richtlijn energiebelastingen. 

409.  Onder het begrip productkosten wordt verstaan: de som van de totale aankoop van goederen en 
diensten, de personeelslasten en de afschrijving van kapitaalgoederen, berekend op basis van het 
gemiddelde per eenheid. Onder het begrip elektriciteitskosten wordt verstaan: de feitelijke aan-
koopwaarde van de elektriciteit of de voortbrengingskosten van de elektriciteit, ingeval de elektri-
citeit in het bedrijf wordt gegenereerd. 

410.  Artikel 2 lid 4 Richtlijn energiebelastingen. 
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ductievermogen411. Deze verplichte inputvrijstelling omvat naast aardgas ook andere 
energieproducten (zoals minerale oliën: halfzware olie, gasolie en zware stookolie) 
ten behoeve van de elektriciteitsproductie, en moet worden verleend voor energie-
producten die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit412. De ratio van 
deze vrijstelling is dat het uiteindelijke energieproduct, de elektriciteit, wordt belast 
(outputbelasting) en dat de energieproducten die worden gebruikt voor de vervaardi-
ging dan wel opwekking daarvan (de input) moeten worden vrijgesteld. In dat kader 
past ook het beginsel dat geen vrijstelling wordt verleend voor de input ingeval de 
elektriciteit niet wordt belast413. De lidstaten kunnen ervoor kiezen deze inputenergie-
producten uit milieubeleidsoverwegingen toch te belasten zonder de minimumtarie-
ven in acht te nemen. De belastingdruk die dat oplevert wordt niet meegeteld bij de 
berekening van de minimale belastingdruk op elektriciteit414. 

Ten slotte mogen de nationale regels voor de bevoorrading van schepen en lucht-
vaartuigen met andere accijnsgoederen dan energieproducten vooralsnog worden 
gehandhaafd415. 

Mits voldoende bepaald zijn deze vrijstellingen ook op nationaal niveau gewaar-
borgd, door de BRAATHENS-regel. Het HvJ EG heeft in het de BRAATHENS-arrest (1999) 
beslist dat een communautaire vrijstelling rechtstreeks doorwerkt op nationaal niveau 
waar geen nationale accijnzen mogen worden geheven op grondslagen die in commu-
nautair verband zijn vrijgesteld. Zou dit wel zo zijn, dan zou de communautaire vrij-
stelling door nationale belastingheffing ieder nuttig effect verliezen416. De BRAATHENS-
regel heeft directe werking417, nu de betreffende vrijstellingsbepaling de lidstaten een 
onvoorwaardelijke vrijstellingverplichting oplegt418. Naar vaste rechtspraak van het 
HvJ EG kan in alle gevallen waarin bepalingen van een richtlijn inhoudelijk gezien 
onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig lijken te zijn, wanneer niet tijdig uitvoe-
ringsmaatregelen zijn vastgesteld, op deze bepalingen een beroep worden gedaan 
tegenover elk nationaal voorschrift dat niet met de richtlijn in overeenstemming is of 
wanneer die bepalingen rechten vastleggen die de burger tegenover de overheid van 
de lidstaat kunnen doen gelden419. 

 
411.  Artikel 14 lid 1 aanhef en onderdeel a Richtlijn energiebelastingen. 
412.  Artikel 69a Wa. 
413.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 207, nr. 3, blz. 24. 
414.  Als bedoeld in artikel 10 Richtlijn energiebelastingen. 
415. Artikel 23 Accijnsrichtlijn. 
416.  HvJ EG 10 juni 1999, nr. C-346/97, Braathens Sverige AB, voorheen Transwede Airways AB, vs. 

Riksskatteverket Zweden, Jur. 1999, blz. I-3419, r.o. 24-26. 
417.  Idem, r.o. 29. 
418.  Idem, r.o. 31. HvJ EG 19 januari 1982, nr. 8/81, Ursula Becker vs. Finanzamt Münster-Innenstadt 

(artikel 13 Zesde BTW-richtlijn), Jur. 1982, blz. 53, r.o. 32-35. 
419.  HvJ EG 9 september 2004, nr. C-292/02, Meiland Azewijn BV vs. Hauptzollamt Duisburg, Jur. 2004, 

blz. I-7905, r.o. 57. HvJ EG 19 januari 1982, nr. 8/81, Ursula Becker vs. Finanzamt Münster-Innen-
stadt (artikel 13 Zesde BTW-richtlijn), Jur. 1982, blz. 53, r.o. 25. 
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5.4 Opbrengstgenererend vermogen  

‘Wij hebben echt geen onderwaardering voor de accijnzen als belastingmiddel. Daar-
voor zijn zij een te belangrijke bron van middelen.’420 

 
DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 

staatssecretaris van Financiën, 21 februari 1991 

5.4.1 Opbrengstgenererend vermogen 

Zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, hebben de Nederlandse accijnzen, met uitzonde-
ring van de frisdrankenaccijns, een tweeledig doel: het fungeren als inkomstenbron 
voor de schatkist (opbrengstgenererend doel) en het sturen van bestedingen (markt-
ordenend doel). 

Het opbrengstgenererende doel komt primair tot uitdrukking in de Accijnsrichtlijn, 
onder de paraplu van het uitgangspunt van de goede werking van de interne markt, 
waarin onder meer de vijf Europese vrijheden besloten liggen421. Met de Accijnsricht-
lijn wordt met betrekking tot het vrije verkeer van accijnsgoederen en -diensten be-
oogd bij te dragen aan de goede werking van de interne markt422, door met het hef-
fingsregime zowel de accijnsheffing als het vrije verkeer van goederen en diensten te 
waarborgen423. Het vrije verkeer is een recht waarvan de uitoefening niet mag afhan-
gen van een discretionaire bevoegdheid of van inschikkelijkheid van nationale autori-
teiten424. Het vrije verkeer van goederen en diensten wordt gerealiseerd en de goede 
werking van de interne markt bevorderd door middel van harmonisatie van de accijn-
zen en daartoe de onderlinge aanpassing van de wettelijke regelingen van de lidsta-
ten425 om te waarborgen dat de grondslagen, belastbare feiten en de verschuldigdheid 
van de accijns in alle lidstaten op gelijke voet zijn georganiseerd426. Naarmate de ge-
harmoniseerde grondslag ruimer is omschreven en uitzonderingen daarop zowel in 

 
420.  Wet op de accijns (21 368), Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3098 mk. 
421.  De vrijheid van goederenverkeer, de vrijheid van dienstenverkeer, de vrijheid van personenverkeer, 

de vrijheid van betalingsverkeer en de vrijheid van kapitaalverkeer. Zij liggen verankerd in het EG-
verdrag (artikel 3 onderdeel c, artikel 23 t/m artikel 31 (goederenverkeer), artikel 39 t/m artikel 48 
(personenverkeer), artikel 56 t/m artikel 60, artikel 105, artikel 114 en artikel 117 lid 3 (betalings-
verkeer), en artikel 49 t/m artikel 55 (dienstenverkeer), artikel 56 t/m artikel 60, artikel 114 (kapi-
taalverkeer). Vgl. artikelen XI, XII en XIII WTO/GATT. 

422.  Aanhef considerans Accijnsrichtlijn. 
423. Overweging 9, 13 en 14 considerans Accijnsrichtlijn. 
424.  HvJ EG 8 februari 1983, nr. 124/81, EC vs. VK (niet-nakoming – maatregelen van gelijke werking – 

UHT-melk), Jur. 1983, blz. 203, r.o. 10, bevestigd in: HvJ EG 15 maart 2007, nr. C-54/05, EC vs. Fin-
land (overbrengingsvergunning), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 36. 

425.  Overweging 9 considerans Accijnsrichtlijn. Artikel 1, lid 1 Accijnsrichtlijn. 
426. Overweging 10 considerans. Accijnsrichtlijn. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen 

and Commissioners of Customs and Excise vs. EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunning-
ham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco Ltd. (voorhanden hebben, lidstaat waar accijns 
verschuldigd is, aankoop via vertegenwoordiger), Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 22. 
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aantal als in bereik zo beperkt mogelijk blijven, kan deze de goede werking van de 
interne markt beter waarborgen427. 

Het HvJ EG omschrijft in het EUROTUNNEL-arrest (1997) het doel van de Accijnsricht-
lijn als het scheppen vanaf 31 december 1992 van de condities voor het vrije verkeer 
van accijnsgoederen binnen een interne markt zonder fiscale grenzen en is de goede 
werking van de interne markt gestalte gegeven zonder dat daardoor de heffing van de 
accijns door de lidstaten in gevaar mocht komen428. 

Het tweeledige doel vinden wij niet alleen terug in de Accijnsrichtlijn, maar ook bij 
de Europese accijnzen zelf, de accijnzen van alcohol-, energie- en tabaksproducten429, 
aldus A-G RUIZ-JARABO COLOMER (2000) bij het HvJ EG: ‘Accijnzen zijn indirecte belas-
tingen op het verbruik, die, zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen zegt, 
een tweeledig doel hebben: in de eerste plaats fungeren zij als inkomstenbron voor de 
staatshuishouding, en in de tweede plaats – en dit is zeker zo belangrijk – moeten zij 
het gebruik van bepaalde producten ontmoedigen. Dit tweeledige doel komt tot uit-
drukking in de richtlijn en is ook opgemerkt door het Hof, dat in het arrest Commis-
sie/Frankrijk heeft verklaard, dat de richtlijn beoogt de lidstaten de mogelijkheid te 
bieden, andere indirecte belastingen in te voeren waarmee een specifiek, dat wil zeg-
gen niet louter begrotingstechnisch, doel wordt nagestreefd’430. 

Volgens de considerans moet de Accijnsrichtlijn nog eens twee andere dwingende 
vereisten verzoenen: enerzijds mag het overbrengen van het grondgebied van een 
lidstaat naar dat van een andere lidstaat niet leiden tot controles die het vrije intra-
communautaire verkeer kunnen belemmeren431; anderzijds moet elke lidstaat er zeker 
van zijn dat hij de accijns kan heffen tegen het door hemzelf vastgestelde tarief en 
volgens de gemeenschappelijke regels van verschuldigdheid432. Er moet een zodanig 
evenwicht worden bereikt, dat elk van beide doelstellingen kunnen worden bereikt 
zonder het andere tekort te doen. 

Onder het primaat van de Accijnsrichtlijn zijn de zes specifieke uitvoeringsrichtlij-
nen vastgesteld betreffende de structuren en de tarieven van de accijnzen. Deze ver-
schaffen ten behoeve van de goede werking van de interne markt gemeenschappelijke 
definities voor accijnsgoederen433. De richtlijnen beperken zich tot indeling van goede-
ren aan de hand van objectieve criteria – onder meer verband houdend met de toege-
paste productieprocedés -, omschrijving van de voorwaarden voor de verschuldigd-

 
427.  Conclusie A-G Geelhoed van 8 mei 2003 voor HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland 

(productie van thermische energie), Jur. 2004, blz. I-4733, r.o. 64. 
428. Artikel 1 lid 2 Accijnsrichtlijn. HvJ EG 11 november 1997, nr. C-408/95, Eurotunnel SA e.a. vs. SeaF-

rance, voorheen Société nouvelle d'armement transmanche SA (SNAT), Jur. 1997, blz. I-6315, r.o. 7. 
429. Overweging 2 en 3 considerans Accijnsrichtlijn. Overweging 33 considerans en artikel 3, 10, 14, 20, 

21, 22 en 27 Richtlijn energiebelastingen. 
430.  Conclusie A-G Colomer 9 november 2000 voor HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, G. van de Water 

vs. Staatssecretaris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 25. De A-G verwijst naar: HvJ EG 
24 februari 2000, nr. C-434/97, EC vs. Frankrijk (socialezekerheidsbijdrage), Jur. 2000, blz. I-1129, 
r.o. 18-19. 

431. Overweging 13 considerans Accijnsrichtlijn. 
432. Overweging 6 considerans Accijnsrichtlijn. 
433.  Artikel 3 lid 1 Accijnsrichtlijn. 
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heid van de accijns, regulering van het verkeer van accijnsgoederen en vaststelling van 
de maatstaf van heffing en de minimumtarieven. Met de structuur- en tariefrichtlijnen 
wordt de heffing gewaarborgd met gemeenschappelijke regels over de uniformiteit 
van de essentialia van belastingheffing en door het intracommunautaire verkeer van 
accijnsgoederen te onderwerpen aan bepaalde vereisten en waarborgen, welke de 
mogelijkheid bieden accijnsgoederen waarvoor de accijns nog niet verschuldigd is 
geworden, terwijl het belastbare feit zich al wel heeft voorgedaan binnen het commu-
nautaire grondgebied te identificeren en lokaliseren. Voorts stellen de structuurricht-
lijnen aan toepassing van facultatieve vrijstellingen de voorwaarde dat deze geen 
verstoring van de mededinging tot gevolg mag hebben434. De Accijnsrichtlijn bepaalt 
welke goederen aan accijns zijn onderworpen, wanneer het belastbare feit zich voor-
doet, wanneer de accijns verschuldigd wordt, in welke lidstaat de accijns moet wor-
den geheven en, voor enkele gevallen, door wie de accijns verschuldigd is435. Accijns-
goederen worden aan accijns onderworpen op het moment waarop zij op de gemeen-
schapsmarkt verschijnen, hetzij doordat zij worden ingevoerd, hetzij doordat zij daar 
worden vervaardigd, hetzij doordat zij daar worden voorhanden gehouden. Als invoer 
van een accijnsgoed wordt beschouwd, de binnenkomst van dat goed in de Gemeen-
schap436. Wanneer dat goed bij binnenkomst in de Gemeenschap onder een commu-
nautaire douaneregeling wordt geplaatst, wordt de invoer van dat goed evenwel ge-
acht plaats te vinden op het tijdstip waarop het aan de communautaire douanerege-
ling wordt onttrokken. Voorts worden accijnsgoederen in de accijnsheffing betrokken 
bij de voortbrenging ervan op het grondgebied van de Gemeenschap437. 

5.4.2 Verdeling belastingdruk 

De accijnzen dragen in alle lidstaten substantieel bij aan de totale belastinginkomsten. 
Het aandeel van de opbrengsten van verbruiksbelastingen in de totale belastingont-
vangsten is in alle lidstaten zeer substantieel en het grootst in Cyprus, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, Portugal, Slowakije en het VK. In deze lidstaten is de druk op arbeid 
en ondernemen daarmee gemiddeld lager dan in andere lidstaten. Het aandeel van de 
verbruiksbelastingen in de totale belastingmix van de EU10 bedraagt 37,5%; in die van 
de EU15 is dit 30,1%438. De Scandinavische lidstaten hebben de hoogste alcohol-
accijnzen en de mediterrane lidstaten de laagste. De Baltische lidstaten hebben de 
laagste accijnzen439. 

 
434.  Zoals overweging 3 considerans van de Structuurrichtlijn minerale oliën. 
435. Artikel 3 lid 1, artikel 5 lid 1, artikel 6 lid 1, artikel 7 lid 1, artikel 8 en artikel 9 Accijnsrichtlijn. 
436. Met inbegrip van de binnenkomst uit een gebied bedoeld in de uitzonderingen van artikel 2, lid 1, 

lid 2 en lid 3, Accijnsrichtlijn of uit de Kanaaleilanden. 
437. Als bedoeld in artikel 2 Accijnsrichtlijn. 
438.  EC, Directorate-General for Taxation and Customs Union and Eurostat, the Statistical Office of the 

European Communities, Structures of the taxation systems in the European Union, 2005 Edition, 
Data 1995-2003, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005, 
blz. 8. 

439.  European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union and Eurostat, the 
Statistical Office of the European Communities, Structures of the taxation systems in the European 
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De communautaire energiebelasting is naast de ratio’s van het vergaren van op-
brengsten gemotiveerd met de ratio inkomensneutrale verschuiving van lasten op 
arbeid en ondernemen naar energiebesparing en milieubescherming ter bevordering 
van werkgelegenheid en bedrijvigheid. De implementatie van de EB biedt de lidstaten 
de mogelijkheid hun belastingstelsels ‘werkgelegenheidsgunstiger te herzien’440. De 
belastingdruk wordt ten gunste van arbeid en ondernemen herverdeeld door de druk 
van de belastingen en sociale premies op arbeid en ondernemen te verschuiven naar 
de energiebelasting441. 

5.5 Bestedingensturend vermogen 

‘Het gebruik van accijnsheffingen als regulerend instrument kan onder omstandigheden 
effectief zijn.’442 

 
DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 

staatssecretaris van Financiën, 5 april 1991 
 
De communautaire accijnzen zijn gemotiveerd met de budgettaire ratio en met andere 
maatschappelijke ratio’s. Deze paragraaf behandelt de schaarse vermeldingen van de 
ratio’s waarmee de communautaire accijnzen naast de budgettaire ratio gemotiveerd 
zijn. 

5.5.1 Bestedingensturend vermogen 

Aan de vaststelling – met inachtneming van de Europese minimumaccijnstarieven – 
van de omvang van de nationale accijnstarieven kunnen de lidstaten niet alleen bud-
gettaire overwegingen ten grondslag leggen, maar ruimschoots ook ratio’s zoals mili-
eubescherming, energiebesparing, volksgezondheid, landbouwbeleid, het risico van 
fraude en ontduiking, werkgelegenheid, het niveau van de tarieven in de andere lid-
staten, en niet in de laatste plaats de goede werking van de interne markt443. 

 
Union, 2005 Edition, Data 1995-2003, Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities, 2005, blz. 5-6, 39, 50, 59. 

440.  Bulletin EU maart 1997, § 1.3.31. 
441.  Overweging 6, 7 25, 26 en 29 considerans Richtlijn energiebelastingen. Bulletin EU maart 1997, 

§ 1.3.31. 
442.  De tariefstelling van de accijns van minerale oliën en LPG, Brief van de Staatssecretaris van 5 april 

1991, Kamerstukken II 1990-1991, 22 063 nr. 1, blz. 16. 
443.  Evaluatieverslag EC 2004. Evaluatieverslag EC 1995. Overweging 7 considerans van Voorstel voor 

een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 
95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns van tabaksfabrikaten betreft (2001/C 180 
E/19), COM(2001) 133 definitief, PB C 180 E/237 van 26 juni 2001. Overweging 7 considerans van 
Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG, Richt-
lijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabri-
katen betreft, PB L 46/26 van 16 februari 2002. 
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De minimumaccijnstarieven hebben naast het budgettaire oogmerk tot doel de ta-
riefsverschillen tussen de lidstaten te verkleinen. De desondanks nog steeds grote 
tariefsverschillen tussen de lidstaten resulteren in verstoringen van de mededinging, 
omleiding van handelsstromen met om louter fiscaal gewin op gang gebracht grens-
overschrijdend winkelen en tanktoerisme, dat ook al vóór de instelling van de interne 
markt op relatief grote schaal plaatsvond. De tariefsverschillen waren een van de 
belangrijkste oorzaken van grensoverschrijdend winkelen en tanken en zijn dat geble-
ven. De aankoop van bier, wijn en tabaksproducten in België en Frankrijk door inwo-
ners van het VK is na het instellen van de interne markt opvallend toegenomen. Het 
merendeel van deze goederen wordt binnen de in de Accijnsrichtlijn vastgestelde 
hoeveelheden voor eigen particulier verbruik naar het VK en Ierland overgebracht, 
hetgeen wijst op een positief gevolg van de instelling van de interne markt. De keer-
zijde van deze ontwikkeling is echter, dat een deel ervan binnen het VK en Ierland 
illegaal worden doorverkocht. 

De tariefsverschillen tussen de lidstaten zijn terug te voeren op enerzijds het ont-
moedigen van drink- en rookgedrag, dat een opwaarts effect heeft op de tarieven, en 
anderzijds de omstandigheid dat wijn en tabak in sommige lidstaten belangrijke land-
bouwproducten zijn met een neerwaarts effect op de tarieven. 

De communautaire accijnzen van alcoholhoudende dranken en tabakswaren zijn 
door de gemeenschapswetgever gemotiveerd met de ratio’s van (1) de goede werking 
van de interne markt ‘waarvan de kenmerken analoog zijn aan die van een binnen-
landse markt’444, (2) een gezonde mededinging tussen de verschillende categorieën 
alcoholhoudende dranken en tabakswaren, waartoe gemeenschappelijke definities en 
minimumtarieven noodzakelijk worden geacht445, (3) de reële waarde van de accijns-
tarieven, en – vanuit de bredere doelstellingen van het EG-verdrag – met (4) de ratio 
van de bescherming van de volksgezondheid446. Volgens het HvJ EG kan het doel van 
bescherming van volksgezondheid op passende wijze worden nagestreefd door een 
verhoogde accijns, die het beginsel van vrije prijsvaststelling onaangetast laat447. 

De accijnzen van alcoholhoudende dranken vormen een instrument om overmatige 
consumptie te ontmoedigen met als gevolg dat zich minder problemen voordoen die 
verband houden met drankmisbruik en minder sprake is van alcoholgerelateerde 
schade. Het accijnsregime biedt de lidstaten een ruime armslag om overwegingen van 
volksgezondheid in hun fiscaal beleid te integreren. Moet, aldus de EC (1995), de alco-
holaccijns een langetermijnrol spelen bij de vermindering van de totale alcoholcon-

 
444.  Artikel 93 EG. Overweging 2 considerans Structuurrichtlijn tabaksproducten. Vgl. HvJ EG 9 februari 

1982, nr. 270/80, Polydor Ltd. en RSO Records Inc. vs. Harlequin Record Shops Ltd. en Simons Re-
cords Ltd. (vrij verkeer van grammofoonplaten – auteursrechten), Jur. 1982 blz. 329-351, r.o. 16-21. 
HvJ EG 5 mei 1982, nr. 15/81, Gaston Schul Douane Expediteur BV (Gaston Schul I) vs. Inspecteur 
der Invoerrechten en Accijnzen, Roosendaal, Jur. 1982, blz. 1437-1441, r.o. 33. 

445.  Overweging 3 considerans Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken en overweging 3 conside-
rans Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. Overweging 2 considerans Structuurrichtlijn tabaks-
producten. Overweging 4 considerans Tariefrichtlijn tabaksproducten. 

446. Artikel 152 EG. Evaluatieverslag EC 2004. Evaluatieverslag EC 1995, § 2.23. 
447. HvJ EG 19 oktober 2000, nr. C-216/98, EC vs. Griekenland (minimumkleinhandelsverkoopprijzen), 

Jur. 2000, blz. I-8921, r.o. 31. 
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sumptie en de internalisering van maatschappelijke kosten van alcoholmisbruik en 
alcoholgerelateerde maatschappelijke schade, dan is indexering van de minimumta-
rieven aan de inflatoire ontwikkelingen een minimaal vereiste448. 

De wijnaccijns blijft vanuit de optiek van het landbouwbeleid omstreden. Het mi-
nimumtarief van nihil voor wijn449 wordt door de wijnproducerende lidstaten niet 
alleen als een historisch-culturele aangelegenheid beschouwd omdat wijn in die lid-
staten nimmer of slechts in zeer geringe mate met accijns belast zijn geweest, maar 
ook als een noodzakelijke begeleidende maatregel ter bevordering van evenwicht 
binnen de marktordening wijn.  

Tabakswaren zijn schadelijk voor de gezondheid van de gebruiker en van iedereen 
in zijn omgeving, aldus de EC; de accijnzen zijn een belangrijk onderdeel van de prij-
zen van alcohol- en tabaksproducten, die de drink- en rookgewoonten dempen450. De 
EC vermeldt in haar verslag (1995) aan de Raad en het EP over de accijnstarieven, dat 
met betrekking tot sigaretten een strikte toepassing van het drempelpercentage van 
57% het gevaar inhoudt dat de verschillen tussen de nationale accijnstarieven zouden 
worden vergroot in plaats van verkleind. Met betrekking tot sigaretten en shagtabak 
wordt in het verslag opgemerkt dat de situatie aanleiding geeft tot omvangrijke frau-
de, maar dat de oorzaak hiervan niet uitsluitend van fiscale aard is451. Die oorzaak ligt 
in een gebrekkige handhaving van de douanevoorschriften aan de buitengrenzen en 
moeilijkheden met de toepassing van de douaneregelingen. Dit probleem is door de EC 
onderkend (1995), ter oplossing waarvan concrete maatregelen zijn voorgesteld de 
voorschriften en het toezicht op de naleving daarvan aan te scherpen452. In een ver-
volgverslag (1998) bepleit de EC een technische aanpassing die de lidstaten grotere 
flexibiliteit toestaat bij de toepassing van minimumtarieven als oplossing voor het 
‘57%-probleem’ en in de minimumtarieven rekening te houden met de inflatie. 

De communautaire energiebelasting is naast de ratio het vergaren van opbrengsten 
uitgebreid gemotiveerd met duurzame ontwikkeling, milieubescherming453, energie-
besparing454 en inkomensneutrale verschuiving van lasten op arbeid en ondernemen 
naar energiebesparing en milieubescherming ter bevordering van de werkgelegen-
heid455. De EC schrijft in haar voorstel: ‘Het voorstel impliceert niet de invoering van 

 
448.  Evaluatieverslag EC 1995. 
449.  Artikel 5 Tariefrichtlijn alcoholhoudende dranken. 
450.  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG 

en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de accijns van tabaksfabrikaten betreft 
(2001/C 180 E/19), COM(2001) 133 definitief, PB C 180 E/19 van 26 juni 2001, blz. 235. Overwe-
ging 7 considerans Richtlijn 2002/10/EG van de Raad van 12 februari 2002 tot wijziging van Richt-
lijn 92/79/EEG, Richtlijn 92/80/EEG en Richtlijn 95/59/EG wat de structuur en de tarieven van de 
accijns op tabaksfabrikaten betreft, PB L 46/26 van 16 februari 2002. 

451.  Evaluatieverslag EC 1995, § 3.7 en § 4.8. 
452.  EC, Fraud in the Transit procedure, solutions foreseen and perspectives for the future, COM(95) 108 

definitief, 29 maart 1995. 
453.  Overweging 6, 7 25 en 26 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
454.  Overweging 29 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
455.  Zie bijvoorbeeld het richtlijnvoorstel COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. 

Zie ook Evaluatieverslag EC 1995, § 2.23. 



Bestedingensturend vermogen 5.5 

749 

een nieuwe belasting maar de vaststelling van een communautaire kaderregeling voor 
de belasting van energieproducten die het mogelijk maakt de nationale fiscale stelsels 
te herstructureren en de doelstellingen van het werkgelegenheids-, milieu, vervoer-, 
en energiebeleid te verwezenlijken en daarbij één van de voornaamste communautai-
re verworvenheden te respecteren: de interne markt. (...) het is bovendien de eerste 
concrete maatregel op communautair niveau die tot doel heeft de Lid-Staten fiscale 
instrumenten te bieden die passen in het milieu- en werkgelegenheidsbeleid’456. Met 
dit voorstel heeft de EC voor het eerst haar fiscaal-strategische beleid in een wetsvoor-
stel omgezet dat een geïntegreerd deel uitmaakt van het vertrouwenspact voor de 
werkgelegenheid. De EC heeft dit vertrouwenspact in oktober 1996 aan de Raad voor-
gelegd. Het is door de Europese Raad van Dublin goedgekeurd457. Het voorstel biedt 
een coherent fiscaal kader voor de energiesector, gebaseerd op de versterking van de 
internemarktbeginselen, dat de lidstaten in staat stelt hun milieu- en vervoersbeleid 
met inachtneming van de internemarktbeginselen te realiseren. Het biedt de lidstaten 
de mogelijkheid hun belastingstelsels ‘werkgelegenheidsgunstiger te herzien’ door 
gelijktijdig met de invoering van het nieuwe gemeenschappelijke energiebelasting-
stelsel de belastingen en sociale premies op arbeid te verlagen458. 

Anno 1997 is sprake van ‘een wildgroei van nationale belastingen, die, vanwege 
hun uiteenlopende toepassingsgebieden, berekeningswijze of tarieven, een bedreiging 
vormen voor de eenheid van de interne markt en de liberalisering van de energie-
markten met name op het gebied van aardgas en elektriciteit’459. De lidstaten belasten 
energieproducten, vooral derivaten van minerale oliën, op zeer uiteenlopende wijze. 
Het Economisch en Sociaal Comité (ESC) noemt de EB een economisch stuurinstru-
ment voor het milieubeleid met de verplichting om redenen van fiscale neutraliteit de 
op de factor arbeid geheven belastingen en premies navenant te verlagen460. 

De interne markt biedt de mogelijkheid voor een inkomensneutrale herstructure-
ring van de nationale belastingstelsels ter ondersteuning van de werkgelegenheid en 
het milieu461. Verder hebben de lidstaten de ruimte om een aan de nationale context 

 
456.  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de 

belasting van energieproducten, COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. 
457.  Vertrouwenspact voor de werkgelegenheid (Tenuitvoerlegging van het Witboek groei, concurren-

tievermogen, werkgelegenheid en van het initiatief ‘Actie voor de werkgelegenheid in Europa: een 
vertrouwenspact’, SEC (96) 1 definitief, Bulletin EU juni 1996) herinnert er opnieuw aan dat er een 
einde moet komen aan de neiging de lasten van de sociale premies en inkomstenbelasting meer en 
meer naar de factor arbeid te verschuiven. 

458.  Bulletin EU maart 1997, § 1.3.31. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de 
communautaire regeling voor de belasting van energieproducten, COM(97) 30 definitief, 12 maart 
1997, PB 1997, nr. C 139/07. 

459.  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de 
belasting van energieproducten, COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07, blz. 3. 

460.  Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het ‘Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot 
herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten’ (98/C 
19/25), PB C 139 van 6 mei 1997, blz. 14. 

461. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de 
belasting van energieproducten, COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. 
Overweging 11 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
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aangepast energiebeleid te voeren462 en mogen zij de gedifferentieerde tarieven en 
vrijstellingen conjunctuurafhankelijk of op grond van sociale of milieuoverwegingen 
toepassen463. De communautaire EB dient in de eerste plaats de verdere optimalisering 
van de goede werking van de interne markt en de verwezenlijking van de doelstel-
lingen van het communautaire beleid in andere sectoren464. Energieprijzen zijn cruci-
aal voor het communautaire energie-, vervoer- en milieubeleid465. Hiertoe is het nodig 
op communautair niveau te werken met minimumtarieven en een minimumbelas-
tingdruk voor energieproducten. Verschillen tussen de door de lidstaten toegepaste 
nationale belastingtarieven kunnen nadelig blijken voor de goede werking van de 
interne markt. Met de communautaire minimumtarieven worden die verschillen klei-
ner466. 

5.5.2 Duurzame ontwikkeling 

Duurzame ontwikkeling is volgens het HvJ EG in het ADBHU-arrest (1985) ‘één van de 
wezenlijke doelstellingen van de Gemeenschap’, die als zodanig bepaalde beperkingen 
op het beginsel van het vrije verkeer van goederen kan rechtvaardigen467. Het gebruik 
van alternatieve energiebronnen, hernieuwbare bronnen en WKK komen in aanmer-
king voor een bevoorrechte positie468. De geharmoniseerde minimumtarieven voor 
energieproducten waaronder elektriciteit vormen volgens de considerans van de 
Richtlijn energiebelastingen een van de beschikbare instrumenten om de doelstellin-
gen van het KYOTO-protocol te verwezenlijken469. 

In het DEENSE FLESSEN-arrest (1988) heeft het HvJ EG beslist, dat ingeval een com-
munautaire regeling inzake het verhandelen van de bepaalde goederen ontbreekt, en 
dus moet worden volstaan met 27 verschillende nationale regelingen, mogelijke be-
lemmeringen van het intracommunautaire verkeer als gevolg van die verschillen voor 
lief moeten worden genomen, voor zover een dergelijke nationale regeling, die zonder 
onderscheid naar herkomst van toepassing is op nationale en van elders binnenge-
brachte goederen, haar rechtvaardiging vindt in dwingende vereisten van het gemeen-
schapsrecht en evenredig is aan het beoogde doel, dat wil zeggen dat zij de maatregel 

 
462.  Overweging 9 en 11 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
463.  Overweging 28 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
464.  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de communautaire regeling voor de 

belasting van energieproducten, COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. 
Overweging 2 tot en met 5 considerans Richtlijn energiebelastingen. 

465.  Overweging 12 en 13 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
466.  Overweging 2 tot en met 5 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
467. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Procureur de la République vs. Association de Défense des 

Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU), Jur. 1985, blz. 531, r.o. 13. Zie ook: Artikel 95 lid 4 EG dat be-
paalt dat de lidstaten na het nemen van harmonisatiemaatregelen onder bepaalde voorwaarden, 
gerechtigd blijven verdergaande maatregelen te nemen die hun grondslag vinden in de noodzaak 
het arbeidsmilieu of het milieu in het algemeen te beschermen. Fiscale harmonisatie dient volgens 
de artikelen 93 en 94 EG te geschieden met unanimiteit van stemmen. Fiscale bepalingen zijn daar-
om uitgezonderd (artikel 95 lid 2 EG). 

468.  Overweging 25 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
469.  Overweging 7 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
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is die het vrije handelsverkeer het minst belemmert. Volgens het HvJ EG in het DEENSE 

FLESSEN-arrest (1988) behoort tot die dwingende eisen – onder meer – milieubescher-
ming470. Milieubescherming is zelfs een van de meest pregnante doelstellingen in het 
EG-verdrag. Het Europese beleid is vormgegeven te streven naar een hoog niveau van 
milieubescherming471 en de integratie van economische beslissingen en milieu-
bescherming472. De EC is expliciet opgedragen in dat hoge niveau van milieubescher-
ming te voorzien. De bescherming van het milieu wordt aangemerkt als een van de 
wezenlijke doelstellingen van de Gemeenschap, die als zodanig bepaalde beperkingen 
op het beginsel van het vrije verkeer van goederen kan rechtvaardigen473. In dit kader 
kunnen aan de vrijheden van het EG-verdrag, zoals de vrijheid van goederenverkeer, 
bepaalde grenzen worden gesteld ‘die worden gerechtvaardigd door de door de Ge-
meenschap nagestreefde doelstellingen van algemeen belang, mits de wezenlijke 
inhoud van dit recht niet wordt aangetast’474. Een dwingende eis zoals milieubescher-
ming mag echter niet betekenen dat een lidstaat zich om die reden aan specifieke op 
hem rustende verplichtingen onttrekt475. Milieubeschermingsmaatregelen mogen ‘niet 
meer beperkingen meebrengen dan strikt noodzakelijk zijn ter bereiking van de nage-
streefde doelstelling van algemeen belang, te weten de bescherming van het milieu’476. 

Deze opvattingen zijn al vroeg bevestigd door de Europese Akte (1986) en thans 
neergelegd op diverse plaatsen in het EG-verdrag477. Zo is bepaald, dat het optreden 
van de Gemeenschap onder meer tot doel heeft de kwaliteit van het leefmilieu te 
behouden, te beschermen en te verbeteren. Hiermee is het belang erkend van een rati-
oneel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen alsmede het beginsel preventief te 
handelen478. Verder is bepaald, dat de lidstaten zelfs na het nemen van harmonisatie-
maatregelen, onder zekere voorwaarden, zelfs het recht hebben verdergaande maatre-

 
470. HvJ EG 20 september 1988, nr. 302/86, EC vs. Denemarken (Deense flessen), Jur. 1988, blz. 4607. 

HvJ EG 23 november 1989, nr. 145/88, Torfaen Borough Council vs. B&O PLC, Jur. 1989, blz. 3851. 
471. Artikelen 2, 3, 10, 14, 95, 174, 175 en 176 EG.  
472. Artikel 2 EG.  
473. HvJ EG 14 juli 1976, nrs. 3/76, 4/76 en 6/76, Strafgedingen tegen Cornelis Kramer, Hendrik van den 

Berg en Vennootschap onder firma Kramer en Bais. HvJ EG 10 maart 1983, nr. 172/82, Syndicat Na-
tional des Fabricants Raffineurs d'Huiles de Graissage en 113 anderen vs. Groupement d'Intérêt 
Economique Inter-Huiles en 12 anderen, Jur. 1983, blz. 555. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Pro-
cureur de la République vs. Association de Défense des Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU), 
Jur. 1985, blz. 531, r.o. 13. In HvJ EG 20 september 1988, nr. 302/86, EC vs. Denemarken (Deense 
flessen), Jur. 1988, blz. 4607 heeft het HvJ EG beslist, dat de bescherming van het milieu een dwin-
gend vereiste vormt, dat de toepassing van artikel 28 EG kan beperken. Uit de redenering van r.o. 6 
t/m r.o. 9 volgt dat die beperking ook voor andere gemeenschapsdoelstellingen zoals die van de ar-
tikelen 87-89 (steunmaatregelen) en 90-91 (fiscaal discriminatieverbod) EG geldt. 

474. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Procureur de la République vs. Association de Défense des 
Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU), Jur. 1985, blz. 531, r.o. 12. 

475. HvJ EG 20 september 1988, nr. 302/86, EC vs. Denemarken (Deense flessen), Jur. 1988, blz. 4607. 
476. HvJ EG 7 februari 1985, nr. 240/83, Procureur de la République vs. Association de Défense des 

Brûleurs d'Huiles Usagées (ADBHU), Jur. 1985, blz. 531, r.o. 15. 
477. Artikelen 2, 3, 10, 14, 95, 174, 175 en 176 EG.  
478. Artikel 174 EG. 
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gelen te nemen die hun grondslag vinden in de noodzaak het milieu te beschermen479. 
Voor fiscale bepalingen vermag dit niet te gelden480. Het is de lidstaten in ieder geval 
toegestaan zelf de noodzakelijke maatregelen te nemen daar waar communautaire 
regelingen nog ontbreken. Uit ‘s Hofs PENTACHLOORFENOL-arrest (1993) blijkt, dat het 
nemen van verdergaande maatregelen door een lidstaat aan toezicht van de EC is 
onderworpen: ‘Aangezien deze mogelijkheid een afwijking van een gemeenschappe-
lijke maatregel tot verwezenlijking van een van de hoofddoelstellingen van het Ver-
drag betekent, te weten de opheffing van alle belemmeringen van het vrije verkeer 
van goederen tussen de Lid-Staten, is zij krachtens artikel 100A [artikel 95 EG], lid 4, 
onderworpen aan het toezicht van de Commissie en het Hof van Justitie. De procedure 
volgens welke de Commissie de haar door een Lid-Staat medegedeelde nationale 
bepalingen dient te toetsen en eventueel te bevestigen, moet in het licht van die over-
wegingen worden onderzocht’481. 

Het optimaliseren van meer dan één economisch of sociaal beleidsoogmerk in één 
belastingregeling brengt overigens risico’s met zich mee. Ondanks dat de doelstelling 
van milieubescherming voluit werd erkend, kon deze in het STRASSENBENUTZUNGS-
GEBÜHR-arrest (1992) niet als rechtvaardigingsgrond worden gehonoreerd toen werd 
vastgesteld dat deze Duitse belastingregeling in wezen in de eerste plaats tot doel had 
de mededingingsvoorwaarden van Duitse vervoerders te verbeteren482. 

In de TUINDERSAARDGAS-arresten (1988) speelt milieubescherming als objectieve 
rechtvaardigingsgrond ook een essentiële rol, maar haalt het niet vanwege het na-
drukkelijk aanwezige steunkarakter van de Nederlandse maatregel de aardgasprijs 
voor grootverbruik op een bepaald niveau vast te stellen. De vaststelling van het tarief 
voor een energiebron ten gunste van een categorie ondernemingen op een lager ni-
veau dan normaal kan als staatssteun worden beschouwd, wanneer de vaststelling 
ervan plaatsvindt door een onder de controle en volgens de aanwijzingen van de 
overheid handelend lichaam en derhalve aan de betrokken lidstaat is toe te rekenen 
en deze staat in tegenstelling tot een gewone marktdeelnemer zijn bevoegdheden 
gebruikt om de energieverbruikers een geldelijk voordeel te verschaffen door af te 
zien van winst die hij normalerwijze zou kunnen maken483. De maatregelen waren niet 

 
479. Artikel 95 lid 4, artikel 174 en artikel 176 EG.  
480. Artikel 95 lid 2 EG. Onder ‘fiscale bepalingen’ als bedoeld in artikel 95 lid 2 EG worden verstaan 

bepalingen tot vaststelling van de belastingplichtigen, belastbare handelingen, heffingsgrondslag, 
tarieven en vrijstellingen van de directe en indirecte belastingen en de wijze van invordering van 
deze belastingen. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-338/01, EC vs. Raad, Jur. 2004, blz. I-4829, r.o. 67. 

481.  HvJ EG 17 mei 1994, nr. C-41/93, Frankrijk vs. EC, Jur. 1994, blz. I-1829, r.o. 24-25.  
482. HvJ EG 19 mei 1992, nr. 195/90, EC vs. Duitsland, Jur. 1990, blz. I-2715, r.o. 33. Zie ook P.J. Slot in 

zijn noot onder dit arrest, SEW 1993/457. HvJ EG 7 november 1991, nr. C-17/90, Pinaud Wieger 
GmbH Spedition vs. Bundesanstalt für den Güterfernverkehr, Jurispr. 1991, blz. I-5253, r.o. 11. 

483. HvJ EG 2 februari 1988, nrs. 67/85, 68/85 en 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV, Johannes 
Wilhelmus van Vliet, Landbouwschap en Koninkrijk der Nederlanden vs. EC (tuindersaardgasarres-
ten). 
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meer in overeenstemming met de bepalingen van het EG-verdrag inzake het vrije 
verkeer van goederen484. 

Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG in bijvoorbeeld het arrest-CAMPUS OIL (1984) 
beperkt een afnameverplichting voor elektriciteitsmaatschappijen van een lidstaat om 
een bepaald product tot een vastgesteld percentage van een nationale leverancier te 
betrekken, in zoverre de mogelijkheden om dit product in te voeren doordat die ver-
plichting deze marktactoren verhindert een deel van hun behoeften te dekken bij 
branchegenoten in andere lidstaten en om die reden het intracommunautaire han-
delsverkeer ten minste potentieel belemmert485. Mutatis mutandis kan hetzelfde effect 
worden bereikt met een vrijstelling of verlaagd tarief in de EB. Bij de beoordeling van 
de verenigbaarheid van een dergelijke verplichting met het MGW-verbod, moet, aldus 
het HvJ EG, rekening worden gehouden met enerzijds het doel van de betrokken rege-
ling, en anderzijds de bijzonderheden van de betreffende markt. Het gebruik van her-
nieuwbare energiebronnen voor de elektriciteitsproductie die door een regeling met 
een dergelijke afnameverplichting wordt aangemoedigd komt de milieubescherming 
ten goede. Zo wordt bijgedragen tot een vermindering van de uitstoot van broeikas-
gassen, waartegen de Gemeenschap heeft besloten maatregelen te nemen. De ontwik-
keling van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen maakt immers deel uit van 
de hoofddoelstellingen van de Gemeenschap bij de uitvoering van de verbintenissen 
die zij zijn aangegaan bij het KYOTO-verdrag486. Een dergelijk beleid kan ook de be-
scherming van de gezondheid en van het leven van personen en dieren beogen, 
evenals het behoud van plantensoorten487. Het EG-verdrag schrijft voor dat de eisen ter 
zake van milieubescherming in het bepalen en uitvoeren van gemeenschapsbeleid op 
andere gebieden moeten worden geïntegreerd488. Bovenal volgt uit de Richtlijn betref-
fende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, dat de lid-
staten uit milieubeschermingsoverwegingen voorrang mogen geven aan de productie 
van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen489. Volgens de considerans ervan 

 
484. Zie onder meer ook: HvJ EG 17 november 1992, nr. C-105/91, EC vs. Griekenland, Jur. 1992, 

blz. I-5871. 
485. HvJ EG 10 juli 1984, nr. 72/83, Campus Oil e.a. vs. Minister van Industrie en Energie e.a., Jur. 1984, 

blz. 2727, r.o. 16. HvJ EG 20 maart 1990, nr. C-21/88, Società Du Pont de Nemours Italiana SpA 
vs. Unità Sanitaria Locale No. 2 di Carrara, Jur. 1990, blz. I-889, r.o. 11. 

486. Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering in het protocol van de derde 
conferentie van de partijen bij dit verdrag, opgesteld te Kyoto, ondertekend door de Gemeenschap 
op 29 april 1988. Namens de Gemeenschap goedgekeurd bij besluit nr. 94/69/EG van de Raad van 
15 december 1993, PB 1994, L 33, blz. 11. 

487. Zie in dit verband, met name de resolutie nr. 98/C 198/01 van de Raad van 8 juni 1998 betreffende 
duurzame energiebronnen, PB C 198, blz. 1, en beschikking 646/2000/EG van het EP en de Raad van 
28 februari 2000 tot vaststelling van een meerjarenprogramma ter bevordering van duurzame 
energiebronnen in de Gemeenschap (Altener) (1998-2002), PB L 79, blz. 1. 

488. Artikel 174 lid 2 eerste alinea EEG-verdrag. Het Verdrag van Amsterdam heeft deze bepaling in een 
licht gewijzigde vorm opgenomen in artikel 6 EG, in het eerste deel, ‘De beginselen’. 

489. Achtentwintigste overweging van de considerans en artikel 8 lid 3 en artikel 11 lid 3 van Richtlijn 
96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeen-
schappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, PB L 027 van 30 januari 1997, 
blz. 20-29. 
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vormt deze richtlijn slechts een nieuwe fase van de liberalisatie van de elektriciteits-
markt en zullen na haar inwerkingtreding toch nog bepaalde belemmeringen met 
betrekking tot de handel in elektriciteit tussen de lidstaten blijven bestaan490. Verder is 
het vanwege de kenmerken van elektriciteit, zodra zij in het transmissie- of distribu-
tienetwerk is opgenomen, lastig om de oorsprong ervan en met name de energiebron 
waaruit zij is geproduceerd, vast te stellen. Daarom acht de EC in haar voorstel voor 
een richtlijn betreffende de bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare energie-
bronnen op de interne elektriciteitsmarkt de invoering in elke lidstaat van een sys-
teem voor certificering van de oorsprong van elektriciteit uit hernieuwbare energie-
bronnen noodzakelijk om de handel in dit soort elektriciteit in de praktijk mogelijk en 
betrouwbaar te maken491. Met het arrest-PREUßENELEKTRA (2001), in de casus waarvan 
een afnameplicht van uit hernieuwbare energiebronnen geproduceerde elektriciteit 
tegen minimumprijzen die hoger zijn dan de werkelijke economische waarde van dit 
soort elektriciteit aan de orde is, heeft het HvJ EG beslist, dat bij de huidige stand van 
het gemeenschapsrecht inzake de elektriciteitsmarkt de wettelijke regeling met de 
afnameverplichting niet onverenigbaar is met het MGW-verbod of met het staats-
steunverbod492. 

5.6 Verdere toepassingsmogelijkheden van de accijnzen  

 ‘belasting heffen is oogsten, en de voorwaarde van oogsten is juiste kennis en behande-
ling der voortbrengende kracht. Hoe vrijer men het beginsel van productie maakt, des te 
grooter zal de oogst, ook voor de schatkist, zijn. En dat arbeid een beginsel van produc-
tie is, erkent ieder.’493 

 
MR. J.R. THORBECKE, 

lid van de Tweede Kamer, 20 december 1853 
5.6.1 Groslijst 

Accijnzen kunnen als corrigerend prijsinstrument nog voor velerlei andere toepassin-
gen worden ingezet. 

Ten behoeve van de goede werking van de interne markt kunnen de nationale ac-
cijnzen met binnengrensoverschrijdende effecten en welke in een substantieel aantal 
lidstaten worden geheven voor alle lidstaten verplicht worden geharmoniseerd, zodat 
deze accijnzen in alle lidstaten naar gelijke grondslagen en tarieven worden geheven. 
Te denken valt dan aan de accijnzen van alcoholvrije dranken, drankverpakkingen, 

 
490. Overweging 39 considerans Richtlijn energiebelastingen. 
491. Voorstel van 31 mei 2000 voor een richtlijn (2000/C 311 E/22) van het EP en de Raad betreffende de 

bevordering van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt, PB 
2000, C 311 E, blz. 320. 

492. HvJ EG 13 maart 2001, nr. C-379/98, PreußenElektra AG vs. Schhleswag AG, Jur. 2001, blz. I-02099, 
r.o. 70-81. 

493.  Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, blz. 518 rk. 
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koffie, suiker en suikerhoudende producten en voertuigen (personenauto’s, bestelau-
to’s en motorrijwielen). 

Verbeterpunten voor het halfbakken voorliggende voorstel van de EC ter harmoni-
satie van de autobelastingen moeten zijn: (1) de geharmoniseerde autobelastingen 
worden verplicht toegepast in alle lidstaten zoals dat ook het geval is met de accijnzen 
van alcoholhoudende, energie- en tabaksproducten, (2) de eenmalige autobelastingen 
moeten blijven voortbestaan, omdat zij (3) de groei van het wagenpark beperken, en 
(4) er gemakkelijk mee kan worden gedifferentieerd naar energiezuinigheid, CO2-
, NOx- en fijnstofemissies, grootte, gewicht en veiligheid. 

Met betrekking tot duurzame ontwikkeling, milieu-, landschaps- en natuur-
bescherming, voorkoming van ontbossing, dierenwelzijn, volksgezondheid, en bevor-
dering van ondernemerschap en werkgelegenheid kan worden gedacht aan nieuwe 
communautaire accijnzen met betrekking tot (1) calorierijke voedingsmiddelen met 
suikers, zout, verzadigde vetzuren, transgene vetten of dierlijke oliën (behalve visoli-
en) als bestanddelen, en van voedingsmiddelen in het algemeen met vrijstelling van 
voedingsmiddelen met het communautaire EKO-keurmerk494, (2) hout, (3) soja, 
(4) kunstmeststoffen, (5) chemische gewasbeschermingsmiddelen, (6) gloeilampen en 
TL-buizen met vrijstelling van energiearme LED-varianten, (7) oppervlaktedelfstoffen, 
(8) diepzeedelfstoffen, (9) financiële diensten, waarop vanwege de ingewikkeldheid 
ervan geen BTW kan worden geheven en waarvan accijnsheffing bijdraagt tot substan-
tiële bevordering van ondernemerschap en werkgelegenheid en het vervallen van de 
administratievelastendruk die de belastingen naar het loon, winst en ander inkomen 
met zich meebrengen, alsmede aan (10) het toerusten van de accijnzen van alcohol-
houdende dranken en tabakswaren met een volledig pigouviaans tarief. 

Het is mogelijk deze nieuwe grondslagen te introduceren in het Europese accijns-
regime. Voor zover diepzeedelfstoffen (optie (8)), waartoe onder meer energierijke 
mangaanknollen behoren, worden gewonnen in de vrije zee, heeft het de voorkeur de 
VN of een van haar instellingen mandaat te verlenen om daarvan een wereldgemeen-
schappelijke accijns te heffen. 

De onder (1) genoemde nutriënten zijn bestanddelen van voedingsmiddelen die in 
combinatie met bovenmatige hoeveelheden calorieën obesitas, ‘de grootste bedreiging 
voor de gezondheid in het Westen’495, veroorzaken. De externe kosten van obesitas 
bedragen in de EU25 ongeveer € 70 miljard, ruim 7% van de kosten van de gezond-
heidszorg. In de EU25 hebben ruim 14 miljoen kinderen overgewicht, waarvan drie 
miljoen ernstig overgewicht. De groep obese kinderen neemt jaarlijks met ruim 
400.000 toe. Thans is 1 op de 4 kinderen te zwaar. Daarnaast kampt meer dan de helft 
van de volwassen bevolking in de meeste lidstaten met overgewicht en 20-30% met 

 
494.  Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische produktie-

methode en aanduidingen dienaangaande op landbouwprodukten en levensmiddelen, PB L 198 van 
22 juli 1991, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 746/2004 van de Commissie van 
22 april 2004, PB L 122, blz. 10 van 26 april 2004. 

495.  World Health Organisation, geciteerd in: EESC, Advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité over Obesitas in Europa — rol en verantwoordelijkheid van de partners uit het maatschap-
pelijk middenveld, 2006/C 24/14, PB C 24/63 van 31 januari 2006. 
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obesitas496. De obesitax, fysieke communautaire accijnsheffing die aanknoopt bij kritie-
ke hoeveelheden calorieën in calorierijke voedingsmiddelen, natuurlijke en niet-
natuurlijke suikers, zout, verzadigde vetzuren en transgene vetten, kan bijdragen aan 
de noodzakelijke sanering van obesogene omgevingen door het creëren van forse 
prijsverschillen tussen calorierijke voedingsmiddelen met de genoemde nutriënten en 
gezonde varianten497. Uit de opbrengst van de obesitax kunnen, naar analogie van het 
GLB, toeslagrechten worden toegekend aan sportverenigingen, fitnessinstellingen en 
onderwijsorganisaties, waarmee de toegankelijkheid van sportverenigingen en fitnes-
sinstellingen wordt vergroot en lichamelijke inactiviteit van obese personen wordt 
omgezet in dagelijkse routine met lichaamsbeweging, en waarmee onderwijsinstellin-
gen twee stuks fruit per dag aan hun studenten distribueren. 

Wat de houtoptie (2) betreft, is de prijs van aantoonbaar duurzaam geproduceerd 
hout het inzichtelijk onderscheid tussen duurzaam en niet-duurzaam geproduceerd 
hout. Ten minste het opheffen van dat verschil is een noodzakelijke voorwaarde voor 
het vergroten van het aandeel duurzaam hout op de interne markt498. Communautaire 
accijnsheffing van hout kan het aandeel duurzaam geproduceerd hout vergroten en 
daarmee de ontbossing, erosie en het verlies aan biodiversiteit beperken. De commu-
nautaire houtaccijns kan worden geheven van alle hout en houtbestanddelen in pro-
ducten, met vrijstelling van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout, zoals hout 
voorzien van het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC) of het Programme 
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)499. Mutatis mutandis geldt hetzelfde 
voor de soja-optie (3). Met de wereldwijde toename van de vleesconsumptie stijgt ook 
de vraag naar veevoer. Dit bestaat voor een belangrijk deel uit soja. Soja is voor 85% 
afkomstig van grootschalige plantages in Zuid-Amerika. Voor de aanleg hiervan gaat 
jaarlijks een gebied oorspronkelijke natuur verloren dat bijna net zo groot is als 
Nederland. Hierdoor verdwijnen behalve het Amazonewoud vooral de bossavanne 
(Cerrado) en het grootste wetland van Zuid-Amerika (Pantanal). Naast ontbossing, 
erosie en het verlies aan biodiversiteit hebben de sojaplantages ook nadelige gevolgen 
voor het klimaat, omdat de regenval als gevolg van de ontbossing afneemt. Verder 
ontstaan door de plantages sociale problemen, zoals moderne slavernij of de 
gedwongen onteigening van grond. Omdat het hier buitengrensoverschrijdende 
transacties betreft zij opgemerkt dat belastingdifferentiaties ten aanzien van gelijk-
soortige goederen met een specifiek beleidsdoel als rechtvaardigingsgrond evenals in 

 
496.  EC, Groenboek bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie 

voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten, COM(2005) 637 definitief, Brus-
sel 8 december 2005. EESC, Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Obesitas in 
Europa — rol en verantwoordelijkheid van de partners uit het maatschappelijk middenveld, 
2006/C 24/14, PB C 24/63 van 31 januari 2006. 

497.  De communautaire bevoegdheid hiertoe wordt gebaseerd op artikel 152 EG. 
498.  De Commissie-De Waard heeft aanbevolen (2001) dat de effectiviteit van deze maatregel voor hout 

vooral substantieel zal zijn indien deze op Europese schaal wordt geïntroduceerd en in werking ge-
bracht. Mutatis mutandis geldt dit ook voor soja. 

499.  Vgl. EC, Buying Green: a handbook on public procurement, Luxemburg 2005, blz. 26, waarin de EC 
overheden aanbeveelt ecologisch verantwoord hout en houtproducten aan te kopen, dat wil zeggen 
hout met keurmerken van FSC (Forestry Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endor-
sement of Forest Certification). 
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een specifiek beleidsdoel als rechtvaardigingsgrond evenals in EG-verband500, ook in 
WTO-verband geoorloofd zijn501. De communautaire soja-accijns kan worden geheven 
van alle soja en sojahoudende producten, met vrijstelling van aantoonbaar duurzaam 
geproduceerde soja, zoals soja voorzien van het keurmerk van de Round Table on 
Responsible Soy (RTRS)502. 

Hierna volgen voor de drie onder (9) en (10) genoemde nieuwe toepassingsmoge-
lijkheden blauwdrukken ten behoeve van de pigouviaanse pasvorm voor de com-
munautaire accijnzen van alcoholhoudende dranken en tabakswaren en een voor de 
accijns van financiële diensten, hierna te noemen: de European Payments Tax (EPT) in 
vier varianten. 

5.6.2 Pigouviaans alcoholaccijnstarief 

Refererend aan de leer van PIGOU, is een modern accijnsregime voor alcoholhoudende 
dranken gebaseerd op het gehalte absolute alcohol in het betrokken product en zijn, 
zoals in hoofdstuk 2 in de paragraaf over de accijnzen als prijsinstrument tot uit-
gangspunt is genomen, de externe kosten van drinken geheel geïnternaliseerd in de 
prijs van alcoholische dranken met behulp van adequaat getarifeerde alcoholaccijn-
zen, met flankerend beleid ten aanzien van de specifieke probleemgroepen gericht op 
terugdringing van probleemdrinken. De optimale pigouviaanse accijnzen van alcohol 
en tabak hebben opbrengsten die gelijk zijn aan de (geïnternaliseerde) externe kosten 
van drinken en roken. In tegenstelling tot de verhouding tussen roken en externe 
kosten503 is de verhouding tussen drinken en externe kosten niet lineair, omdat bijna 
alle externe kosten worden veroorzaakt door 10% van de drinkers, die eenderde tot de 
helft van alle alcoholhoudende dranken consumeren. Voor de probleemdrinkers en de 
verslaafden (een op de vijf drinkers) in deze groep geldt, dat zij weliswaar minder 
accijns betalen dan de maatschappelijke schade die zij aanrichten, maar vanwege hun 
hogere consumptie wel meer dan gemiddeld aan de accijnsopbrengst bijdragen. Bij 
prijsverhogingen zullen probleemdrinkers en verslaafden hun weg zoeken naar de 
optimale hoeveelheden gemakkelijkst bereikbare alcohol. Verhoging van de prijs van 
de goedkoopste alcohol is dan de beste remedie tot alcoholontmoediging504. Uitgaande 
van de gemiddelde accijnstarieven van alle lidstaten bedraagt de prijs van alcohol in 
bier € 0,06 per %vol, van alcohol in wijn € 0,04 per %vol en alcohol in gedistilleerd 

 
500.  Artikelen 90-91 EG-verdrag. HvJ EG 4 maart 1986, nr. 106/84, EC vs. Denemarken (belastingregeling 

voor alcohol – vruchtenwijn), Jur. 1986, blz. 833, r.o. 20. HvJ EG 7 april 1987, zaak 196/85, EC vs. Frank-
rijk (belastingregeling voor natuurlijke zoete wijnen en likeurwijnen), Jur. 1987, blz. 1597, r.o. 6. 

501.  Panel Report 10 november 1987, Japan – Customs Duties, Taxes and Labelling Practices on Imported 
Wines and Alcoholic Beverages (Japanese Shochu I), BISD 34S/83, § 5.9 d) en  5.13. Report of the 
Panel 7 februari 1984, Canada – Administration of the Foreign Investment Review Act, BISD 
30S/140. Panel Report 7 november 1989, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, 
BISD 36S/345, 386-387. Panel Report 11 oktober 1994, United States – Taxes on automobiles, 
DS31/R (1994), not adopted. 

502.  Zie: www.taskforceduurzamesoja.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=. 
503.  Cnossen (2005) , blz. 63. 
504.  Zo ook: Cnossen (2006) , blz. 39. 
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€ 0,15 per %vol. Gedistilleerde dranken worden dus gemiddeld per %vol 2,5 maal zo 
zwaar belast als bier en vier keer zo zwaar als wijn; bier wordt 1,5 maal zo zwaar 
belast als wijn505. Met CNOSSEN (2006) zijn wij het eens, dat een maatschappelijke 
basisprijs voor absolute alcohol een effectief instrument is tegen goedkope manieren 
om snel bedwelmd te raken, en een vrijwel te verwaarlozen effect heeft op de koop-
kracht van matige drinkers. De alcoholaccijnzen kunnen worden ingezet als egalisator 
van alcoholprijsverschillen. De productiekosten van (gefermenteerde; gegiste) alcohol 
in bier en wijn zijn beduidend hoger dan die van (gedistilleerde) alcohol in sterke 
dranken, terwijl de alcoholaccijnsheffing bovengenoemde verschillen te zien geeft 
voor bier, wijn en gedistilleerde dranken. De alcoholaccijns moet de alcoholprijs zoda-
nig corrigeren, dat ná accijnsheffing gelijke prijzen per eenheid alcohol bestaan. Die 
gelijke alcoholprijs is dan € 0,15 per %vol, ofwel € 1.500 per hectoliter absolute alcohol. 
De prijs van alcohol in een flesje (0,3 liter) bier van 5%vol wordt dan € 0,25 (thans: 
€ 0,09506), die van alcohol in een fles (0,75 liter) wijn van 13%vol wordt dan € 1,46 
(thans: € 0,40507) en die van alcohol in een fles (0,7 liter) gedistilleerd van 40%vol blijft 
€ 4,20508. In aanmerking nemend de prijselasticiteiten van de vraag naar bier (-0,35), 
wijn (-0,68) en gedistilleerd (-0,98), en die van de vraag naar alcohol door gemiddelde 
drinkers (-1,19), zware drinkers (-0,5) en zeer zware drinkers (nadert tot 0)509, alsmede 
de daarmee samenhangende hoeveelheidsverminderingen bij prijsstijgingen, is een 
adequaat externekostendekkend Europees minimumaccijnstarief € 53 per hectoliter 
per %vol510. Op basis van dit nieuwe Europese minimumtarief wordt – ter vergelijking 
– van een flesje (0,3 liter) bier van 5%vol € 0,80 bieraccijns geheven (thans: gemiddeld 
€ 0,09), van een fles (0,75 liter) wijn van 13%vol € 5,25 wijnaccijns geheven (thans: 
gemiddeld € 0,40), en van een fles (0,7 liter) gedistilleerd van 40%vol € 15 gedistil-
leerdaccijns geheven (thans: gemiddeld € 4,20). Met dit pigouviaanse tarief betalen de 
probleemdrinkers en de verslaafden hun reële aandeel in de externe kosten. Gematig-
de drinkers worden voor het welvaartsverlies dat zij als gevolg van hogere prijzen 
lijden, gecompenseerd met tariefsverlagingen van verstorende belastingen, zoals de 
inkomens- en winstbelastingen.  

5.6.3 Pigouviaans tabaksaccijnstarief 

Roken schaadt vrijwel elk orgaan van het menselijk lichaam en veroorzaakt een breed 
scala aan oncomfortabele ziekten en de dood. Blootstelling aan omgevingstabaksrook 

 
505.  De verhouding tussen bier wijn en gedistilleerd is: 15 : 4 : 6. EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I 

– Alcoholic Beverages, Brussels July 2006. 
506.  Gemiddeld tarief bieraccijns in de lidstaten. Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Bevera-

ges, Brussels July 2006. 
507.  Gemiddeld tarief wijnaccijns in de lidstaten. Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Bever-

ages, Brussels July 2006. 
508.  Gemiddeld tarief gedistilleerdaccijns in de lidstaten. Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic 

Beverages, Brussels July 2006. 
509.  Cnossen (2006) , blz. 35-36. 
510.  Ofwel: € 2,69 per liter bier van 5%vol, € 7,00 per liter wijn van 13%vol en € 21,55 per liter gedistil-

leerd van 40%vol. 
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– ook wel meeroken of passief roken genoemd – blijft ook een wijdverbreide bron van 
ziekte en sterfte in de EU. Omgevingstabaksrook bevat meer dan 4.000 chemicaliën, 
waaronder 50 bekende carcinogenen en vele giftige stoffen. Er is geen veilig niveau 
van blootstelling aan omgevingstabaksrook geconstateerd, en naar verwachting zal 
verder onderzoek een dergelijk niveau ook niet weten te identificeren. In de kader-
overeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaks-
gebruik (WHO FCTC), ondertekend door 168 partijen en geratificeerd door 141 partij-
en, wordt vastgesteld dat wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk heeft uitgewe-
zen dat blootstelling aan tabaksrook sterfte, ziekte en invaliditeit veroorzaakt. De 
kaderovereenkomst verplicht de EU en haar lidstaten om blootstelling aan omge-
vingstabaksrook in afgesloten werk- en openbare ruimten en in het openbaar vervoer 
tegen te gaan.  

Tabak is een gewas uit de familie van de nachtschaden en is bekend onder het ge-
slacht NICOTIANA. Het bevat ongeveer 60 soorten in vele variëteiten. De bekendste zijn 
de NICOTIANA TABACUM en de NICOTIANA RUSTICA. De oorsprong van de NICOTIANA ligt in 
Zuid-Amerika waarvandaan, na de ontdekking door COLUMBUS in 1492, deze plant door 
Spanjaarden en Portugezen naar Europa wordt meegenomen. In eerste aanleg komt de 
plant rond 1550 als geneeskrachtig kruid of als sierplant alleen voor in botanische 
tuinen in Europa, waaronder ook Nederland. In Zuid- en Midden-Amerika wordt de 
plant dan al door de Indianen geteeld. De Spanjaarden en Portugezen leren het ver-
bouwen van de tabak van de Indianen en brengen de tabaksbladen naar Europa. De 
Franse gezant in Portugal, JEAN NICOT, zendt in 1560 zaad en plantendelen met teeltin-
structies voor de toepassing als geneesmiddel naar Frankrijk. Naar hem wordt de plant 
enkele jaren later al genoemd: de NICOTIANA TABACUM. 

Bijna 70% van de 490 miljoen EU-burgers rookt niet. Ruim 13 miljoen EU-burgers 
lijden aan ernstige, chronische ziekten in causaal verband met het roken. Ongeveer de 
helft van alle stevige en volhardende rokers overlijden door hun rookgedrag, jaarlijks 
650.000 van hen, dat is eenzevende van alle jaarlijkse sterfgevallen. Degenen die op 
middelbare leeftijd overlijden als gevolg van het roken, verliezen gemiddeld 22 jaar 
van hun leven. Een groter gedeelte van die verkorte levensperiode wordt doorgebracht 
in een slechte gezondheid. Tabaksrook vormt ook een ernstig omgevingskwaliteitgere-
lateerd gezondheidsrisico. Meeroken kost enkele tienduizenden niet-rokende Europe-
anen het leven; bij miljoenen verergeren zich ziekten door het inademen van ander-
mans afgewerkte rook. De externe kosten van het roken bedragen in de EU15 € 98 – 
130 miljard per jaar, ofwel 1,04 – 1,39% BBP. Roken vormt een nettolast voor de confe-
derale schatkisten, ondanks de opbrengsten van de tabaksaccijnzen en de besparingen 
op de sociale zekerheid en ziektekosten als gevolg van de vroegtijdige sterfte onder 
rokers. 

Desondanks is tabak relatief het zwaarst gesteunde landbouwgewas in Europa. De 
Gemeenschap verstrekt in het kader van de marktordening tabak, neergelegd in de 
tabaksverordening, jaarlijks bijna € 1 miljard landbouwsteun aan de tabaksteelt: dat is 
2,3% van het GLB-budget en 1,1% van het totale budget van de EC. De jaarlijkse groep 
van 650.000 rokers overlijdt dus Europees gesubsidieerd. De tabakproducerende lid-
staten zijn België, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen, Portugal, 
Slowakije en Spanje. Griekenland, Italië en Spanje vertegenwoordigen samen 87% van 
de Europese ruwetabaksproductie. De tabaksteelt is in het algemeen sterk afhankelijk 
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van de marktordeningssteun en de marktprijzen voor de ruwe tabak te laag om de 
productiekosten te dekken. De teelt vertegenwoordigt slechts een klein aandeel in de 
Europese landbouwproductie, met amper 1,3% van de landbouwbedrijven die tabak 
produceren en daarvoor 0,1% van de landbouwgrond gebruiken. Mondiaal is de Ge-
meenschap de in rang vijfde grootste tabaksproducent. Het Europese aandeel ruwe 
tabak op de wereldmarkt is sinds 1985 (17%) flink afgenomen (in 2000: 10%); deze 
ontwikkeling gaat gestaag voort. De Gemeenschap is netto-invoerder van ruwe tabak 
en netto-uitvoerder van voor consumptie bestemde tabaksproducten voor 20% van de 
wereldmarkt. De werkgelegenheid in de tabaksteelt en verwerkende industrie neemt 
al jaren af en bedraagt thans 0,13% van de totale werkgelegenheid511. Vanuit het volks-
gezondheidsperspectief en de vele daaraan gespendeerde middelen512 is de Europese 
steun aan de tabaksteelt absurd. 

Ook voor de Europese tabaksaccijns behoort een pigouviaans tarief te gelden om de 
externe kosten te dekken. De tabaksaccijns in zijn huidige vorm wordt, zoals gezegd, 
deels fysiek en deels ad valorem geheven. In het Britse, Deense, Duitse, Hongaarse, 
Ierse, Letse, Litouwse, Nederlandse, Portugese en het Tsjechische tarief ligt het accent 
fors het fysieke bestanddeel. In België, Cyprus, Malta, Frankrijk, Griekenland, Italië, 
Spanje (de laatste vier hebben de grootste tabaksteelt binnen de binnengrenzen), ligt 
het accent zwaar op het bestanddeel ad valorem. Fysieke accijnzen zijn, zoals gezegd, 
het meest efficiënt; zij zijn het gemakkelijkst toe te passen en ondersteunen beter de 
doelstellingen van het volksgezondheidsbeleid, omdat zij het roken van alle merken in 
dezelfde mate ontraden in plaats van vervanging door goedkopere merken te bevorde-
ren. Globaal genomen naderen de totale tabaksaccijnsopbrengsten van de EU27 de 
laagste schatting van de externe kosten van het roken, maar de prijsverschillen tussen 
de lidstaten zijn enorm, variërend van € 31,60 per 1.000 sigaretten (ofwel € 39,50 per 
kilogram) in Letland tot € 384,56 per 1.000 sigaretten (ofwel € 480,70 per kilogram) in 
het VK. Gemiddeld bedraagt het tarief € 196,46. Refererend aan de leer van PIGOU (§ 
1.25), moet de tabaksaccijnsharmonisatie worden gericht op tabaksaccijnsheffing naar 
een zo hoog mogelijk communautair tarief en op vereenvoudiging naar een – uit-
sluitend – fysiek accijnstarief voor alle tabaksproducten, omdat de huidige ingewik-
kelde tariefstructuur voor gewone Europeanen niet te begrijpen is. Hiermee zullen de 
grote prijsverschillen tussen de lidstaten vanzelf verdwijnen en mogelijke substitutie 
tussen categorieën tabaksproducten gemarginaliseerd. De eerstvolgende stap moet 
zijn een communautair specifiek minimumtarief van € 160 per kilogram tabak, dat tot 
doel heeft de grootste prijsverschillen binnen de Gemeenschap te laten verdwijnen. 
Dit minimumtarief treft Bulgarije (thans € 77,68 per kilogram), Estland (thans € 78,33 
per kilogram), Hongarije (thans € 109,71 per kilogram), Letland (thans € 39,50 per 
kilogram), Litouwen (thans € 67,88 per kilogram), Polen (thans € 93,33 per kilogram), 

 
511.  The Aspect Consortium, Tobacco or Health in the European Union: Past, Present and Future, Euro-

pean Commission, Brussels 2004. 
512.  Zie: EC, Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Econo-

misch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Een EU-strategie ter ondersteuning van de 
lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade, COM(2006) 625 definitief, Brussel, 
24 oktober 2006. 
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Roemenië (thans € 70,38 per kilogram), Slovenië (thans € 123,95 per kilogram), Slowa-
kije (thans € 144,78 per kilogram), Spanje (thans € 140,63 per kilogram), Tsjechië 
(thans € 92,91 per kilogram). Het tarief van € 160 per kilogram reduceert de tariefsver-
schillen tussen de lidstaten van een factor 12513 naar een factor 3514. Afhankelijk van 
het belang dat de Raad hecht aan de Europese volksgezondheid en de financiering van 
de externe kosten die rokers veroorzaken, kan het tarief via € 320 per kilogram515 als 
tussenstap en rekening houdend met de prijselasticiteiten van tabaksproducten wor-
den gebracht op het benodigde pigouviaanse minimumtarief van € 480 per kilogram 
tabak om de externe kosten van roken uit de tabaksaccijns te compenseren en de 
tariefsverschillen geheel te elimineren. 

5.6.4 European Payments Tax 

TERRA (1984) bepleit voor de eigenmiddelenvoorziening van de Gemeenschap een te 
harmoniseren accijns of een nieuwe communautaire belasting516. Sedert de begro-
tingshervorming van 1970 beschikt de Gemeenschap over eigen middelen om haar 
uitgaven te financieren517. De vier soorten middelen waarmee de Gemeenschap zonder 
verdere beslissingen van de nationale autoriteiten wordt gefinancierd zijn de land-
bouwheffingen, de douanerechten, de BTW-middelen en de BNI-middelen. De 
EU-ontvangsten belopen in totaal € 107 miljard (2005)518. De BNI-middelen (75% van 
de totale ontvangsten) zijn de budgettaire overdrachten aan de EU op basis van het 
bruto nationaal inkomen (BNI). Dit vierde eigen middel is het minst transparant en 
levert met regelmaat verbeten discussies op over nettoposities519. Een substantiële 
vorm van gemeenschappelijke belastingheffing, waarvan de opbrengst geheel of ge-
deeltelijk rechtstreeks naar de eigen middelen van de Gemeenschap vloeit, zal de 
betrokkenheid van de Europese burger bij de Europese samenwerking bevorderen520. 

 
513.  Het tarief van € 39,50 per kilogram in Letland ten opzichte van € 480,70 per kilogram in het VK. 
514.  Het minimumtarief van € 160 per kilogram ten opzichte van € 480,70 per kilogram in het VK. 
515.  Bij een verbruik in 27 lidstaten van 360 miljoen kilogram tabak, berekend uit belastingopbrengsten 

van de lidstaten en de nationale tarieven, en mag worden aangenomen dat de berekende externe 
kosten van de EU15 evenredig kunnen worden toegepast op de EU12. 

516.  Terra (1984), blz. 71, noot 46. 
517.  Artikel 269 EG bepaalt dat de begroting van de Gemeenschap volledig wordt gefinancierd uit eigen 

middelen, gekoppeld aan de draagkracht van de lidstaten. 
518.  Ter vergelijking: de totale ontvangsten van belastingen en premie volksverzekeringen in Nederland 

belopen ongeveer € 157 miljard (2006). Kamerstukken II 2005-2006, 30 300, nr. 1, blz. 106. Kamer-
stukken II 2006-2007, 30 800, nr. 1 bijlage 3. Kamerstukken II 2006-2007, 30 955, nr. 2, blz. 21. 

519.  Zie voor de bijdragen van de EU25 aan de Gemeenschap: Kamerstukken II 2006-2007, 30 955, nr. 2, 
blz. 71, Overzicht 23, Eigen middelen van de EU, naar afdracht per lidstaat in 2002–2005. Bekend 
zijn de discussies van het miljard van Zalm (2006) en de jarenlang herhaalde uitspraak van de Brit-
se premier Margaret Thatcher: ‘I want my money back’. 

520. In de oneindige zoektocht naar nieuwe stabiele en belastinggrondslagen die zorgen voor een betere 
verdeling van de belastingdruk en de administratievelastendruk verlagen, hebben wij in de eerste 
helft van het vorige decennium de optie van accijnsheffing van betalingen veelvuldig uitgedragen 
en ten slotte aan het papier toevertrouwd. W.M.G. Visser, Een duurzame samenleving; vaste waar-
den langs fiscale weg, Christen Democratische Verkenningen 9/96, blz. blz. 501. W.M.G. Visser, 
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Deze paragraaf bevat voorstellen voor de European Payments Tax (EPT) in vier gra-
daties, ontsproten uit de onmogelijkheid BTW te heffen van financiële diensten. De 
EPT heeft financiële diensten als grondslag en het nominale bedrag van betaaldiensten 
als maatstaf van heffing. De EPT is een bij Europese verordening vorm te geven digitaal 
geheven accijns met slechts één grondslag, één maatstaf van heffing en één tarief, 
zonder vrijstellingen of welke andere belastingdifferentiatie dan ook. Hiermee heeft 
de EPT het karakter van een vlaktaks. Met de EPT wordt niet getornd aan de blijkbaar 
onwrikbare ratio’s van de BTW-vrijstelling voor financiële prestaties. De EPT wordt als 
eenmalige belasting geheven waar de BTW dat niet kan, en vult zo het vacuüm op dat 
de BTW-vrijstelling voor financiële diensten in stand houdt. Dat de productiekolom 
van financiële diensten anders van structuur is en anders werkt dan die van ‘gewone’ 
goederen en diensten is voor de EPT-heffing geen belemmering. Waar de BTW drukt 
zodra geen verdere voortstuwing in de productiekolom meer plaatsvindt, komt aan de 
voortstuwing van geld geen einde. De voortstuwing van ‘gewone’ goederen en dien-
sten in de diverse schakels van de bedrijfskolom is eenrichtingsverkeer van producent 
naar consument. Geldmiddelen en financiële activa daarentegen zijn grootheden die 
voortdurend in beide richtingen roteren. De EPT betrekt financiële diensten gebundeld 
onder het nominale bedrag van iedere betaaldienst als maatstaf van heffing op simpe-
le en efficiënte wijze en tegen een zeer geringe administratievelastendruk in de belas-
tingheffing. De EPT wordt simpel geïmplementeerd met een eenvoudig bij te program-
meren geautomatiseerde proceshandeling door het aanbrengen van een aangepaste 
chip, processor of softwaremodificatie in de bestaande hoogtechnologische geautoma-
tiseerde betaalinfrastructuur van de betalingsinstellingen. Het aantal belastingplichti-
gen is beperkt: dat zijn de 9.000 banken in de EU27, de ECB, de nationale centrale 
banken, kredietinstellingen521, instellingen voor elektronisch geld522, postcheque- en 
girodiensten523 en van andere geregistreerde betaaldienstverleners524, zodat de belas-
tingplicht is geconcentreerd in de beperkte kring van betaaldienstverleners en de 
heffing simpel en efficiënt verloopt via de bestaande digitale betaalinfrastructuren van 

 
Deugden ontlasten, ondeugden belasten, Christen Democratische Verkenningen 7/8/97, 
blz. blz. 379. Kamerstukken II 1997-1998, 25 810 Bijlagen, blz. D90. W.M.G. Visser, Van arbeid naar 
betaling, Column, Tribuut oktober 2004, blz. 11. Intussen hebben ook anderen de gedachte om-
armd: H. Vording, Internet en de transactiebelasting, WFR 1997/100. Edgar L. Feige, Taxation for the 
21st Century: the automated payment transaction (APT) tax, Economic Policy, 31, oktober 2000, 
blz. 475-511. 

521. Richtlijn 2000/12/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen (PB L 275). 

522. Richtlijn 2000/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende 
de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van 
instellingen voor elektronisch geld (PB L 275). 

523. Richtlijn 2000/12/EG betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen (PB L 275). 

524. Personen aan wie een specifieke vergunning is verleend om binnen de Gemeenschap betaaldien-
sten tot E 50.000 per transactie aan te bieden en te verrichten. Voorstel voor een Richtlijn van het 
EP en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 
97/7/EG, 2002/12/EG en 2002/65/EG (door de EC ingediend), Brussel, 1 december 2005, COM(2005) 
603 definitief, 2005/0245 (COD), blz. 9. 
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de betalingsinstellingen. Op basis van ECB-cijfers van de EU15 (2005) bedraagt de 
grondslag van de EPT ruim € 600.000 miljard. De EPT wordt verschuldigd ter zake van 
zowel de debitering van de betaalrekening van de opdrachtgever als de creditering 
van de betaalrekening van de begunstigde, en dagelijks op aangifte aan de fiscale auto-
riteit voldaan525. De EPT treft uitsluitend girale, quasi-girale en andere elektronische of 
digitale betalingen. Chartale betalingen zijn geen elektronische of digitale betalingen 
en blijven als ondoelmatig en onnavolgbaar buiten de EPT-grondslag. De chartale 
geldhoeveelheid bedraagt thans 5% in de EU (in Nederland: 2%) en neemt steeds ver-
der af. 

Gelijk de andere accijnzen wordt de druk van de EPT afgewenteld op de afnemers 
van betaaldiensten. De EPT impliceert een verhoging van transactiekosten526, gecom-
penseerd door de afschaffing van de belastingen die drukken op arbeid en onderne-
men. Gegeven de beschikbare prijselasticiteiten en de daarmee verband houdende 
verwachtingen over mogelijke effecten van een transactiekostenverhoging van finan-
ciële diensten, is niet op voorhand al denkbaar, dat de EPT onmogelijk of on-
verantwoord zou zijn527. Ongetwijfeld kan met behulp van nog thans ontbrekend em-
pirisch onderzoek zicht op de economic incidence van de EPT worden verkregen. 

 
525.  Vgl. overweging 26 van de condiderans van het voorstel voor een Richtlijn van het EP en de Raad 

betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 
2002/12/EG en 2002/65/EG (door de EC ingediend), Brussel, 1 december 2005, COM(2005) 603 de-
finitief, 2005/0245 (COD), blz. 18-19. 

526.  De kosten van het betalingsverkeer bedragen binnen de Gemeenschap bedraagt 2% BNP. Het BNP 
van de Gemeenschap bedraagt $ 13.926.873 miljoen (IMF, 2005), dat wil zeggen: € 11.605 miljard; 
2% daarvan is € 232 miljard. Het betalingsverkeer omvat jaarlijks ruim 231 miljard transacties (231 
miljard betaaltransacties in het massale betalingsverkeer (retailbetalingsverkeer) per jaar (2005) 
(zie: Voorstel voor een Richtlijn van het EP en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne 
markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/12/EG en 2002/65/EG (door de EC inge-
diend), Brussel, 1 december 2005, COM(2005) 603 definitief, 2005/0245 (COD), blz. 3) plus 130 mil-
joen transacties in het hoogwaardig betalingsverkeer (2005) (ECB statistieken 2005). Derhalve be-
dragen de gemiddelde transactiekosten € 1. 

527.  Empirische elasticiteiten en gegevens over prijzen en marges van financiële diensten zijn volgens 
diverse schrijvers nauwelijks beschikbaar (W. Bolt en C.C.A. Winder, Particulieren betalen voor het 
betalen, ESB 23 augustus 2002, blz. 604. Hoge Raad van Financiën (2001), blz. 52. Huizinga (2002), 
blz. 517. Feige (2000), blz. 8. Avanidhar Subrahmanyam, Transaction Taxes and Financial Market 
Equilibrium, University of California, Los Angeles, Journal of business, 1998, vol. 71, no. 1, blz. 81-
107. Nederlandse Mededingingsautoriteit, Monitor Financiële Sector 2005, Inzichten van de NMa 
over de mededinging in de financiële sector, Den Haag 2005, blz. 73). BROEKMAN en VAN VLIET (1998) 
noemen voor Nederland een elasticiteit van -0,5, vergelijkbaar met -0,6 voor de US (P. Broekman en 
W.N. van Vliet, Winstbelasting en kapitaalstromen in de EU, Rotterdam 1998). De Belgische Hoge 
Raad van Financiën (2001) gaat (1) voor de interbancaire transacties uit van initiële transactiekos-
ten van 0,02% en van een hoge elasticiteit van -1,5 tot -1,75, (2) voor transacties met andere finan-
ciële instellingen van initiële transactiekosten van 0,05% en een elasticiteit van -1 tot -1,1, en 
(3) voor de retailmarkt van hogere initiële transactiekosten van 0,10% en een inelasticiteit van -0,5 
tot -0,55 (Hoge Raad van Financiën (2001), blz. 53 en 57). HUIZINGA (2002) gaat uit van elasticiteiten 
van effectenmarkttransacties tussen 0 en -1 (Huizinga (2002), blz. 519. Huizinga (2002), blz. 517 
noemt daarnaast nog -0,26, -0,70 en -1,0 voor de effectenmarkten in respectievelijk de US, Londen 
en Stockholm). SUBRAHMANYAM (1998) gaat uit van een veel mindere belastinggevoeligheid van kor-
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Financiële diensten zijn complex en vele ervan vrijgesteld van BTW528. ‘Conven-
tional wisdom has held that, for a variety of reasons, financial services are not condu-

 
tetermijntransacties dan van langeretermijntransacties. SUBRAHMANYAM (1998) en GÜMBEL (2000) la-
ten zien dat een effectentransactiebelasting het aantal langeretermijneffectentransacties ten detri-
mente van de maatschappelijk minder zinvolle kortetermijneffectentransacties doet toenemen 
waardoor transacties met meer speculatief karakter afnemen, transacties met vaste waarden toe-
nemen en financiële markten aan stabiliteit winnen (Avanidhar Subrahmanyam, Transaction Taxes 
and Financial Market Equilibrium, University of California, Los Angeles, 1998, blz. 105. Alexander 
Gümbel, Myopic Traders, Efficiency and Taxation, University of Oxford Saïd Business School and 
Lincoln College Oxford, 2000). POLLIN, BAKER en SCHABERG (2002) noemen een prijselasticiteit van 
-0,26 voor aandelentransacties en onstuimig variërende elasticiteiten van -0,116 tot -2,72 voor fu-
tures (Robert Pollin, Dean Baker, Marc Schaberg, Securities Transaction Taxes for U.S. Financial 
Markets, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, Workingpaper 
series, no. 20, 2002, blz. 33). BOLT, HUMPHREY en UITTENBOGAARD (2005) berekenen prijselasticiteiten 
van -0,06 voor het gebruik van debitcards (pinpasbetalingen) en van -0,44 voor electronische girale 
transacties (Bolt, Wilko, David Humphrey and Roland Uittenbogaard, The Effect of Transaction Pric-
ing on the Adoption of Electronic Payments: A Cross-Country Comparison, DNB, Amsterdam 2005, 
blz. 14). Gegeven deze prijselasticiteiten zullen financiële diensten tussen financiële instellingen 
waarvan de kosten verhoudingsgewijs laag zijn, meer dan evenredig aan de kostprijsverhoging af-
nemen, en financiële diensten in andere segmenten evenredig of minder dan evenredig. HABERMEIER 
en KIRILENKO (2003) beredeneren dat transactiebelastingen in de meeste gevallen negatieve effecten 
kunnen hebben op prijsvorming en -ontwikkeling en op marktliquiditeit en leiden tot een afname 
van efficiency op markten, maar spreken zich niet uit over de mogelijke omvang van deze effec-
ten527.. POLLIN, BAKER en SCHABERG (2002) concluderen dat effectenmarkten, waar in sommige seg-
menten sprake is van hogere dan gemiddelde elasticiteiten, een transactiebelasting van 0,5% goed 
kunnen absorberen (Robert Pollin, Dean Baker, Marc Schaberg, Securities Transaction Taxes for U.S. 
Financial Markets, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, 
Workingpaper series, no. 20, 2002, blz. 25). Gemiddeld genomen zullen, gegeven de prijselasticiteit 
van -0,6 voor alle financiële markten bijeen (P. Broekman en W.N. van Vliet, Winstbelasting en ka-
pitaalstromen in de EU, Rotterdam 1998), deze effecten echter slechts in geringe omvang optreden. 
Zoals verderop uit berekeningen blijkt, bedraagt het waardevolume van het betalings- en ontvang-
stenverkeer in de Gemeenschap € 600.000 miljard (2005). Bij een prijselasticiteit van -0,6 en een 
prijsstijging van 0,44% is de afname van de gevraagde hoeveelheid 0,26%. Omdat dit een nauwelijks 
significant effect is, gaan wij uit van een EPT-heffingsgrondslag van € 600.000 miljard, vooral ook 
omdat de EPT geen bedrijfsbelasting is die op banken en betalingsinstellingen drukt, maar een ac-
cijns, waarvan de druk wordt verondersteld en geacht te worden afgewenteld op de afnemers van 
de geleverde financiële diensten (zie hoofdstuk 1, paragraaf 23, inzake afwenteling). Hoge Raad van 
Financiën (2001), blz. 30-31, 63-64, 69 en 91). Verder worden de effecten gedempt als gevolg van 
de compensatie die plaatsvindt door het verdwijnen van verschillende belastingen bij het in wer-
king komen van de EPT. Per saldo zullen de producenten van geld en financiële diensten een gering 
omzetverlies hebben te dragen ter relatieve grootte van dat, wat alle andere belaste productiesec-
toren reeds sedert de aanvang van de BTW-heffing dragen. 

528. Artikel 135 BTW-richtlijn: handelingen ter zake van verzekering en herverzekering met inbegrip 
van daarmee samenhangende diensten, verricht door assurantiemakelaars en verzekeringsagenten, 
kredietverrichtingen, handelingen met betrekking tot zekerheids- en garantieverbintenissen, han-
delingen betreffende deposito's, rekening-courantverkeer, betalingen, overmakingen, schuldvorde-
ringen, cheques en andere handelspapieren, handelingen betreffende deviezen, bankbiljetten en 
munten, handelingen inzake aandelen, deelnemingen in vennootschappen of verenigingen, obliga-
ties en andere waardepapieren en het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Arti-
kel 11 lid 1 onderdelen i, j en k Wet OB 1968. K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW, De-
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cive to value-added taxation’, aldus GARBER en RABOY (1989)529. Volgens EDGAR (2001), 
CNOSSEN (2001), HUIZINGA (2002) en KOGELS (2003) is BTW-heffing op financiële dien-
sten technisch onuitvoerbaar. Volgens GRUBERT & MACKIE (2000) is BTW-heffing van 
financiële diensten schadelijk voor economieën530, omdat die de dienstverlening op 
financiële markten reduceert, de dienstverlening verplaatst naar financiële centra 
waar geen BTW wordt geheven en nadelig uitwerkt op waarden van bezittingen. VAN 

HILTEN (1992) en BRAUN (2002) noemen het argument dat BTW-heffing van financiële 
diensten moeilijkheden voor de financiële sector oplevert531. MICHIE (2003) schrijft in 
zijn inleiding over de BTW op financiële diensten in de EU: ‘Different services have 
been exempted for a variety of reasons including political, practical and historical’532. 
De officiële toelichting op de BTW-richtlijn geeft aan dat de vrijstelling is gebaseerd op 
historische overwegingen en op ‘redenen van algemene politieke aard’ die ‘voor alle 
Lid-Staten gerechtvaardigd lijken’533. De besluitvorming over de vrijstelling is onder 
meer gebaseerd geweest op de aanbevelingen van het rapport-HUTCHINGS (1973), dat 
de zes lidstaten van het eerste uur waarschuwde voor de complexiteit van het belas-
ten van financiële diensten en stijgingen van de kosten van kredietverlening534. 

Vergoedingen voor financiële diensten zijn veelal niet expliciet geprijsd, maar 
nauw verbonden met de rente, zitten verstopt in de marges van complexe financiële 
producten en zijn dientengevolge vaak nauwelijks waarneembaar en vaststelbaar. De 
rentemarge gerealiseerd door een financiële instelling is het nettoresultaat van reek-
sen inkomende en uitgaande kapitaal- en rentestromen uit een omvangrijk aantal 
spaar- en leningtransacties. Er bestaat echter binnen het huidige BTW-stelsel geen 
handzaam mechanisme om de marge per individuele transactie te berekenen, welke 

 
venter 2002, blz. 208-210. Als gevolg van deze vrijstelling hebben de financiële dienstverleners 
geen recht op aftrek van voorbelasting, zodat de door hen betaalde BTW op hun bedrijfsvoering 
drukt. Wel bestaat recht op aftrek van voorbelasting wanneer de afnemer van de financiële dien-
sten buiten de Gemeenschap woont of is gevestigd, of wanneer de financiële diensten rechtstreeks 
betrekking hebben op goederen welke zijn bestemd om te worden uitgevoerd naar een derde land. 
HvJ EG 14 juli 1998, nr. C-172/96, Commissioners of Customs & Excise vs. First National Bank of 
Chicago, Jur. 1998, blz. I-04387. 

529. H.D. Garber en D.G. Raboy in: VAT, Orthodoxy and New Thinking, Boston 1989, blz. 163. Het proef-
schrift van Van Hilten (1992) vangt aan met deze veelzeggende uitspraak. Zo ook: A.J. Auerbach en 
R.H. Gordon, Taxation of Financial Services under a VAT, Berkeley 2001. Satya Poddar, Thomas S. 
Neubig, Morley English, Emerging Trends and Their Implications for the Tax Mix and the Taxation 
of Capital, Canadian tax journal, Revue fiscale canadienne, 2000, vol. 48, nr. 1.  

530.  Harry Grubert & James Mackie, Must Financial Services be Taxed Under a Consumption Tax?, Nati-
onal Tax Journal, Vol. 53, no. 1, (March 2000), blz. 23-40. Kogels (2003), blz. 30. 

531. Van Hilten (1992), hoofdstuk I.5 en § II.2.2. K.M. Braun, Aftrek van voorbelasting in de BTW, Deven-
ter 2002, blz. 226. 

532.  George Michie, Value added tax on financial services in the European Union, in: Consumption 
Taxation and financial services, Cahiers de droit fiscal international, Studies on International Fiscal 
Law, by the International Fiscal Association, Volume LXXXVIIIb, Den Haag 2003, blz. 48 en 66.  

533. Ontwerp Zesde Richtlijn omzetbelasting, Tekst van de officiële toelichting, V-N 1973/758. 
534. Idem. Michie (2003), blz. 52 en 66-67. 
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maatstaf noodzakelijk is binnen het BTW-systeem dat immers werkt met het factuur-
stelsel en vooraftrekrecht, de hoekstenen van de BTW535. 

Volgens MERRILL & EDWARDS (1996), PODDAR & ENGLISH (1997), TERRA (1997), EDGAR 
(2001), HUIZINGA (2002) en HUIZINGA (2004) is het voor bepaalde soorten financiële 
diensten bepaald lastig om het bedrag vast te stellen dat voor de verleende dienst in 
rekening wordt gebracht om daarover BTW te berekenen536. Dit geldt in ieder geval 
voor financiële diensten waarvoor geen expliciete vergoedingen gangbaar zijn537. Ook 
het beprijzen van bij financiële instellingen inkomende en uitgaande geldstromen is 
lastig. Financiële instellingen hebben kapitaal nodig om leningen uit te geven, zoals 
een aannemer hout en stenen aanvoert om een gebouw op te leveren, met dien ver-
stande dat de financiële instelling de kapitalen niet koopt, maar als tegoeden van de 
inleggers onder zich heeft. Als gevolg van de vele samengestelde en onsplitsbare fi-
nanciële diensten, de niet altijd even duidelijke wetgeving en interpretatieverschillen 
per land, is de juiste maatstaf van heffing voor de BTW moeilijk op de juiste wijze te 
vatten538. De rente is niet steeds representatief voor de toegevoegde waarde en kan 
daarom niet als maatstaf van heffing gelden. Rentevergoedingen betaald aan spaarders 
kunnen niet alleen worden gezien als vergoeding voor het gebruik van het ingelegde 
geldbedrag, maar deels ook als inkomen, inflatievergoeding of risicopremie, en in 
zoverre behoort de rentevergoeding dan ook buiten de heffing van BTW te blijven. 
Rentevergoedingen betaald door geldleners kunnen gezien worden als kostenvergoe-
dingen voor het in bruikleen geven van spaargelden en het uitzetten daarvan als le-
ningen, inclusief dividend539. 

Met betrekking tot zeer vele specifieke financiële transacties, waarbij meer vraage-
lastische financiële producten worden gesubsidieerd door minder elastische, en het 
ontbreken van inzichten in risico- en toegevoegdewaardeberekeningen, is het vrijwel 
onmogelijk uit de transacties de marges af te leiden om de juiste waarde van de ver-
richte diensten vast te stellen met de hoogste zekerheid die voor belastingheffing 
vereist is. Zelfs in gevallen waarin brutomarges wel kunnen worden vastgesteld, is het 
hoogst lastig deze te specificeren naar de waarde van de dienstverlening aan spaar-
ders dan wel leners, welke noodzakelijk is voor de vaststelling van het vooraftrekrecht 
van zakelijk afnemers. Voor de financiële instelling maakt het niet uit of de vergoeding 
exact wordt toegerekend aan de spaarder of de lener. Voor de spaarder of lener is dit 
anders, als hij met de volledige belastingdruk wordt geconfronteerd waarvoor hij niet 

 
535.  Edgar (2001), blz. 1134 en 1144. Zie ook de aldaar aangehaalde literatuur. Huizinga (2002), blz. 499. 

Huizinga (2004), blz. 559-560. S. Cnossen, Tax Policy in the European Union, OCFEB Erasmus Uni-
versiteit, Rotterdam, 2001, blz. 25 e.v. Kogels (2003), blz. 30 en 40. Ernst & Young (2004). Michie 
(2003), blz. 66. 

536.  Poddar & English (1997), blz. 89. Terra (1997). Huizinga (2002), blz. 500. Huizinga (2004), blz. 561. 
537. Merrill & Edwards (1996), blz. 487. Edgar (2001), blz. 1144. 
538.  Poddar & English (1997), blz. 89-90. Van Hilten (1992), blz. 240-269. Edgar (2001), blz. 1147-1149. 

Huizinga (2002), blz. 504-505. Huizinga (2004), blz. 560. 
539.  Vgl. HvJ EG 14 november 2000, nr. 142/99, Floridienne SA en Berginvest SA vs. België, Jur. 2000, 

blz. 9567. HvJ EG 27 september 2001, nr. 16/00, Cibo Participations SA vs. Directeur régional des 
impôts du Nord-Pas-de-Calais, Jur. 2001, blz. I-6663. 
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aftrekgerechtigd is540. Om deze complexiteit de baas te kunnen, scheen vrijstelling van 
BTW de enige praktische oplossing541. Volgens TERRA (1997) heeft de financiële sector 
wellicht niet onwelwillend gereageerd op het zoeken van de oplossing voor dit onop-
losbaar ogende probleem in een vrijstelling op basis van de veronderstelling dat het 
aantrekkelijk zou zijn om vrijgesteld te zijn542. Vervolgens zijn de belastingwetgevers 
vanaf dat moment het zoeken naar werkbare methoden om financiële diensten ook in 
de BTW-heffing te betrekken decennialang uit de weg gegaan543, terwijl in de laatste 
tien jaar vele veranderingen plaatsgevonden in de banksector die vragen om moderni-
sering van het BTW-stelsel voor financiële dienstverlening. Het huidige stelsel is een 
grote belemmering voor grensoverstijgende consolidatie in de banksector en het 
brengt banken in een achterstandspositie ten opzichte van haar concurrenten buiten 
de EU. 

Theoretisch bestaan geen bezwaren tegen het in de heffing betrekken van financië-
le prestaties. De bewindslieden aan de vooravond van de totstandkoming van de Zesde 
BTW-richtlijn (1969) en VAN HILTEN (1992) bevestigen dat. Dat bepaalde financiële 
prestaties niet of nauwelijks in geld kunnen worden uitgedrukt, is ook volgens 
VAN HILTEN geen reden om deze prestaties niet te belasten544. Historische overwegin-
gen, redenen van algemene politieke aard die voor alle lidstaten gerechtvaardigd lij-
ken en de daarmee niet-kenbare werkelijke redenen, vormen een bepaald onvoldoen-
de motivering om een hele bedrijfstak zomaar buiten de BTW-heffing te houden. De 
ratio’s van de vrijstelling zijn in ieder geval zo vaag dat iedere andere productiesector 
die een tariefsdifferentiatie zou verlangen met dergelijke argumenten in het verwer-
ven daarvan bepaald niet zou slagen. Zolang kapitaal en arbeid als uitkomst van poli-
tieke besluitvorming algemeen gangbare en geaccepteerde belastinggrondslagen 
vormen, behoren deze ook met betrekking tot de financiële sector ten uitvoer te wor-
den gelegd, op dezelfde wijze als voor iedere andere productiesector. De keuze voor 
de vrijstelling is een verstorende vergissing. Ook de geldschepping, de productie van 
geld, dat wil zeggen de vergroting van de girale geldhoeveelheid door bankinstellin-
gen545, is evenmin met BTW belast. Dit geeft een ongelijkheid tegenover iedere andere 

 
540.  Poddar & English (1997), blz. 92. Huizinga (2002), blz. 500. 
541.  Huizinga (2002), blz. 505. 
542.  Terra (1997). 
543.  Poddar & English (1997), blz. 89. Huizinga (2004), blz. 560. 
544. M.E. van Hilten, Bancaire en financiële prestaties in de Europese BTW, Deventer 1992, blz. 26 en 45. 

Alleen voor zover deze prestaties besparingen van de consument vertegenwoordigen of indien 
sprake is van de overdracht van geld als betaling, mag geen heffing van omzetbelasting plaatsvin-
den, omdat het consumptievereiste ontbreekt.  

545. Het gegeven dat bankcliënten hun tegoeden bij de banken vaak niet of niet geheel of niet direct 
opnemen, stelt de bank in staat om hogere bedragen uit te zetten dan haar kasvoorraad toestaat. 
Banken kunnen binnen de grenzen van het kasreservepercentage leningen verstrekken tot veel-
vouden van de ingelegde bedragen, hetgeen een vergroting van de geldhoeveelheid met zich 
brengt. Dit vergroten van de girale geldhoeveelheid wordt aangeduid als geldschepping. Voor wat 
betreft het girale geld kunnen commerciële banken derhalve worden aangemerkt als de producen-
ten van geld. Deze productie van geld moet worden onderscheiden van de uitgifte van munt- of pa-
piergeld, die aan de overheid (voor Nederland: artikel 6 Muntwet 2002) en/of centrale bank (voor 
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producent dan een geldproducent, die wél voor de voortbrenging van goederen en 
diensten in de BTW-heffing wordt betrokken. 

De wél-uitvoerbaarheid om financiële diensten in de BTW-heffing te betrekken zit 
ingevlochten in het BTW-systeem zelf. Het HvJ EG heeft dit in het arrest-FIRST 

NATIONAL BANK OF CHICAGO (1998) bevestigd door te beslissen, dat deviezentransacties 
waarbij geen provisie of directe kosten in rekening worden gebracht, diensten onder 
bezwarende titel zijn546, met als maatstaf van heffing het brutoresultaat van de trans-
acties in een bepaalde periode, zijnde het bedrag dat de financiële instelling voor de 
deviezentransacties ontvangt en waarover zij daadwerkelijk voor eigen rekening kan 
beschikken. Hiermee kan het saldo van een reeks transacties en geldstromen waarbij 
geen expliciete kosten of provisie voor individuele transacties kan worden berekend, 
als maatstaf van heffing dienen547. 

Hoewel de BTW-vrijstelling van financiële diensten al decennialang gangbaar is, 
kleven daaraan significante problemen. De vrijstelling is een groot obstakel op de weg 
naar een geharmoniseerde heffingsgrondslag voor de BTW. Het probleem is dat de 
vrijstelling geen échte vrijstelling is. Het vrijgesteld zijn van BTW betekent dat de 
vrijstellingsgenietende het aftrekrecht is ontnomen, waardoor de BTW met betrekking 
tot vrijgestelde prestaties een a-neutrale werking heeft548. Deze inbreuk op het neu-
traliteitsbeginsel is niet erg wanneer de vrijstellingsgenietenden alleen in de laatste 
schakel van de productiekolom zitten en particuliere consumenten als afnemers zou-
den hebben. Voor particuliere afnemers van financiële diensten resulteert de vrijstel-
ling in prijzen met een lagere BTW-druk vergeleken met de situatie waarin financiële 
diensten wel belaste prestaties zouden vormen. De financiële sector heeft echter een 
geheel andere positie in de productiekolom. Financiële diensten worden afgenomen 
door iedereen, waaronder met name juist niet-vrijstellinggenietende ondernemers, 
die belaste prestaties verrichten en dientengevolge aftrekgerechtigd zijn, en op wier 
bedrijfsvoering de effecten van de vrijstelling van grote invloed zijn. Juist in deze ver-
houdingen wordt de neutraliteit groot geweld aangedaan. 

De vrijstelling zonder vooraftrekrecht doet talloze economische verstoringen en 
andere ongewenste effecten optreden in concurrentieverhoudingen op binnenlandse 
en internationale markten549. Ten eerste leidt de vrijstelling tot een discriminerend lage 
belastingdruk voor de financiële sector, waaruit een te hoge belastingdruk volgt voor 
de andere productiesectoren en de productiefactoren arbeid en ondernemen. De prij-

 
Nederland: artikel 6 Bankwet 1998) is voorbehouden. Zie voor de geschiedenis van het geld en de 
gulden: DNB Kwartaalbericht december 2001. 

546.  Als bedoeld in artikel 2 BTW-richtlijn. 
547.  HvJ EG 14 juli 1998, nr. C-172/96, Commissioners of Customs & Excise vs. First National Bank of 

Chicago, Jur. 1998, blz. I-04387, r.o. 50. 
548.  Kogels (2003), blz. 31 bovenaan en onderaan. Michie (2003), blz. 48. Terra (1984)  wijst op de 

Franse oorsprong van de combinatie vrijstelling zonder vooraftrekrecht, de zogenaamde butoir-
regeling. Een butoir is een deurbuffer, gebruikt op koetsen om het te ver openslaan van het portier 
te voorkomen. Het te ver openslaan staat dan voor het niet van toepassing zijnde nultarief. Zie ook: 
J. Reugebrink en M.E. van Hilten, Omzetbelasting, Deventer 1997, blz. 44. M.E. van Hilten en H.W.M. 
van Kesteren, Omzetbelasting, Deventer 2005, blz. 24. 

549. Poddar & English (1997). Merrill & Edwards (1996), blz. 487-500. Huizinga (2002), blz. 505-509. 
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zen van financiële diensten zijn te laag in relatie tot gewoon met BTW belaste goede-
ren en diensten. Deze prijsverstoring zet aan tot inefficiënte overbestedingen van een 
te groot deel van beschikbare middelen aan financiële diensten en tot mindere beste-
dingen aan normaal belaste goederen en diensten. Hierdoor blijft een efficiënte alloca-
tie van schaarse middelen uit en de belastingdruk niet optimaal verdeeld, hetgeen 
onvermijdelijk leidt tot suboptimale resultaten: hogere lasten op de heffingsobjecten 
van het vrije goederen-, diensten en personenverkeer, met name arbeid en onderne-
men550. 

Ten tweede treedt cumulatie van BTW op in de keten. De aftrekmogelijkheden aan 
de inkoopzijde voor financiële instellingen zijn beperkt tot een gedeelte pro rata van 
de voorbelasting dat berekend wordt op basis van het relatieve belang van belaste 
diensten in het totale pakket van dienstverlening. De financiële instelling die het beta-
lingsverkeer regelt voor haar cliënten, welke doorgaans volledig aftrekgerechtigde on-
dernemers zijn, kan een groot deel van de voorbelasting niet in aftrek brengen. De 
BTW die aan deze financiële instelling in rekening is gebracht ter zake van de infra-
structuur die het betalingsverkeer moet effectueren, vormt dus voor de financiële 
instelling een kostenpost die zij in haar kostprijsberekening verdisconteert en dus af-
wentelt op de afnemers van haar diensten. De BTW wordt dus versluierd in de prijzen 
van financiële diensten als kostenpost doorgeschoven naar de cliënt, die, indien en 
voor zover die ondernemer is en hem die BTW in rekening zou zijn gebracht, die BTW 
in aftrek had kunnen brengen. De BTW cumuleert in de verder volgende schakels. 
Iedere ondernemer die vrijgestelde prestaties verricht en de aan zijn leveranciers 
betaalde BTW niet in aftrek mag brengen, zal trachten deze niet-aftrekbare BTW als 
kostenpost in de prijzen van zijn goederen en diensten op zijn afnemers af te wente-
len551. 

Jaarlijks worden binnen Europa door financiële instellingen vele miljarden euro’s 
aan betaalde BTW niet in vooraftrek genomen552. Deze miljarden worden door de fi-
nanciële dienstverrichters als een accijns onzichtbaar doorberekend aan hun afne-
mers. Uiteindelijk komen ze terecht in de kostprijs van de door deze afnemers voort-
gebrachte goederen en diensten, waarover opnieuw BTW in rekening wordt gebracht. 

 
550.  Vgl. Harry Grubert & James Mackie, Must Financial Services be Taxed Under a Consumption Tax?, 

National Tax Journal, Vol. 53, no. 1, (March 2000), blz. 24. Nederlandse Mededingingsautoriteit, 
Monitor Financiële Sector 2005, Inzichten van de NMa over de mededinging in de financiële sector, 
Den Haag 2005, blz. 73. Werkgroep Tariefstructuren en Infrastructuur in het betalingsverkeer, Ta-
riefstructuren en Infrastructuur in het Nederlandse massale betalingsverkeer, DNB 2002, Bijlage IV 
(Basisdocumenten), blz. 5. 

551.  Aftrekbare voorbelasting wordt via de factuur op de afnemer afgewenteld, een beheersbaar proces, 
dat er met wettelijke basis voor zorgt, dat de BTW in volstrekte evenredigheid met de eindprijs van 
goederen en diensten wordt geheven. Niet-aftrekbare voorbelasting wordt echter versluierd in de 
prijzen van goederen en diensten op de afnemer afgewenteld; een neutraliteitsverstorend onbe-
heersbaar kostprijsverhogend proces, waarin de mate van afwenteling van de niet-aftrekbare voor-
belasting en het kostprijsverhogende effect non-transparant afhankelijk zijn van vraag en aanbod. 

552.  Huizinga (2002), blz. 519, berekent de niet aftrekbare voorbelasting van het bankwezen in de EU op 
€ 7,3 miljard (41,7% van de totale aankopen van goederen en diensten). De EC op € 2,9 miljard 
(16,5% van de totale aankopen van goederen en diensten). 
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Dit leidt tot duurdere Europese goederen en diensten op internationale markten dan 
nodig is553. Europese financiële instellingen zien zich in een nadeliger positie geplaatst 
ten opzichte van financiële instellingen in derde landen, zoals de US, waar geen BTW 
bestaat. Door de tariefsverschillen in de lidstaten van de Gemeenschap ontmoeten 
vergelijkbare financiële instellingen een verschillende BTW-voordruk. Naarmate het 
BTW-tarief hoger is, hebben financiële instellingen te maken met hogere inkoopprij-
zen inclusief BTW. Ook dit verschijnsel leidt tot ongewenste verstoringen van concur-
rentieverhoudingen. Dit speelt niet alleen een rol tussen lidstaten554, maar met name 
ook wanneer de concurrentieposities van financiële instellingen binnen de Gemeen-
schap worden vergeleken met die van instellingen buiten de Gemeenschap. Financiële 
instellingen in derde landen die hun diensten aan afnemers binnen de Gemeenschap 
verrichten, kennen immers geen BTW-druk, omdat in het betreffende derde land (nog) 
geen BTW wordt geheven, of omdat vanuit de Gemeenschap naar derde landen geëx-
porteerde financiële diensten zijn vrijgesteld mét recht op aftrek van voorbelasting555! 

Ten derde ontbreken BTW-voorzieningen voor binnengrensoverschrijdende finan-
ciële transacties, waardoor cliënten tegen lagere kosten kunnen worden bediend in 
een lidstaat met een lagere BTW-druk556. Aldus is door de vrijstelling en de daardoor 
niet-aftrekbare, maar wel cumulatief afwentelbare voorbelasting de financiële dienst-
verlening aan zakelijke afnemers het voorwerp geworden van overbelasting (tax cas-
cading), en resulteert de vrijstelling voorts in een onderbelasting van particuliere 
huishoudens557. 

Een volgend probleem is dat een juiste en vooral uniforme toepassing van het be-
laste en het vrijstellingsregime een scherpe afbakening vergt tussen financiële dien-
sten en niet-financiële diensten om precies te kunnen bepalen welke diensten belast 
zijn en welke vrijgesteld558. Deze scheidslijn is niet duidelijk getrokken. In de BTW-
richtlijn ontbreekt een definitie van het begrip ‘financiële diensten’. Wel noemt artikel 
135 BTW-richtlijn enkele omschrijvingen van vrijgestelde financiële diensten. De af-
bakening van wat financiële diensten zijn is daarom een aangelegenheid van de natio-
nale wetgevers, als gevolg waarvan de reikwijdten van de BTW-vrijstelling in de lid-
staten verschillen. Ook volgens de EC (2007) wordt de vrijstelling door de lidstaten 
verschillend toegepast. Een indrukwekkende reeks casuïstische arresten van het 
HvJ EG was nodig om hierin enige ordening aan te brengen559. Ondanks de in iedere 
lidstaat bestaande regels om vrijgestelde en belaste financiële diensten uit elkaar te 
houden en op de juiste wijze in de heffing te betrekken, zijn in de praktijk de proble-
men met de toepassing van het vrijstellingsregime substantieel en is de BTW-behan-

 
553.  Terra (1997). Michie (2003), blz. 67. 
554.  Michie (2003), blz. 77. 
555.  Artikel 169 aanhef en onderdeel c BTW-richtlijn. 
556.  Huizinga (2004), blz. 561. 
557.  Terra (1997). Edgar (2001), blz. 1151. Huizinga (2002), blz. 500. Kogels (2003), blz. 31. 
558.  Zie voor een overzicht van belaste en vrijgestelde financiële diensten: Van Hilten (1992) en Michie 

(2003), blz. 47-66. 
559.  EC, VAT: The European Commission proposes to modernise the current legislation for financial 

services and insurances (see MEMO/07/519), Press Room IP/07/1782, Brussels, 28 november 2007. 
Michie (2003). 
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deling van financiële diensten een zeer gecompliceerd terrein gebleken560. Bovendien 
heeft volgens HUIZINGA (2004) ook beleidsconcurrentie een matigende invloed op de 
belastingdruk op financiële diensten. HUIZINGA (2004) spreekt van een gebrekkige 
handhaving van de vrijstelling: ‘Thus, the effective zero-rating of banking for purposes 
of the VAT, reflecting the lax enforcement of VAT rules, leads to an unduly low a taxa-
tion of banking’561. 

Verder leidt de vrijstelling, ook volgens TERRA (1997), tot verticale integratie binnen 
financiële instellingen: zij verrichten zelf allerlei branchevreemde (vrijgestelde en 
belaste) activiteiten (mede en soms uitsluitend) om het nadeel van het niet of slechts 
gedeeltelijk kunnen aftrekken van de BTW te ontlopen562. Verticale integratie vindt 
meestal alleen plaats wanneer de voordelen van het vermijden van belasting groter 
zijn dan de voordelen van specialisatie. 

Deze ernstige neutraliteitsverstoringen hebben de EC in het licht van het belang 
van de goede werking van de interne markt en de verdere internationalisering van 
financiële markten zoveel zorgen gebaard563, dat zij PODDAR en ENGLISH heeft gevraagd 
(1994) onderzoek te verrichten naar een werkbare oplossing, passend in het Europese 
BTW-stelsel. Het onderzoek van PODDAR en ENGLISH heeft geresulteerd in voorstellen 
tot BTW-heffing van financiële diensten met behulp van een reeks vernieuwde varian-
ten van de cashflowmethode (CM)564. De CM is oorspronkelijk ontworpen door MEADE 
(1978)565, successievelijk verfijnd door BARHAM, PODDAR en WHALLEY (1987), HOFFMAN, 
PODDAR en WHALLEY (1987), HOFFMAN (1988) en in het bijzonder door Ernst & Young 
(PODDAR & ENGLISH, 1998)566. EDGAR (2001) noemt als alternatief voor de CM de vrijstel-
ling met vooraftrekrecht, aangeduid als: general system of zero-rating567, waarmee de 
neutraliteit wordt hersteld, maar waaraan het zwaarwegende politieke nadeel kleeft 
van een forse belastingderving, bestaande uit de thans bij financiële instellingen niet 
aftrekbare BTW568. De CM is nimmer in werking gekomen; de EC acht de forse admini-
stratieve lasten569 en de hoge implementatiekosten van de CM onaanvaardbare obsta-
kels570. Zij laat de kwestie echter niet op haar beloop en komt571 op 28 november 2007 

 
560.  Poddar & English (1997). Edgar (2001), blz. 1134. Huizinga (2004), blz. 561. 
561.  Huizinga (2004), blz. 565-566. 
562.  Gedacht kan hierbij worden aan het in dienst nemen van eigen adviseurs, het zelf ontwikkelen van 

software, het zelf vervaardigen van briefpapier, het zelf verrichten van bouwactiviteiten, etc. Terra 
(1997). Zo ook: S. Claessens in: Huizinga (2002), blz. 527. 

563. Poddar & English (1997). Terra (1997). Merrill & Edwards (1996), blz. 487. Michie (2003), blz. 71. 
564.  Ernst & Young, The TCA System – A Detailed Description, Reports and Studies Commissioned for the 

European Commission, Brussels: European Commission, Taxation and Customs Union, 1998. Euro-
pese Commissie, Het belastingbeleid van de Europese Unie, Luxemburg 2000, blz. 34. 

565.  J. Meade, The Structure and Reform of Direct Taxation, London 1978.  
566.  Poddar & English (1997). Ernst & Young (1998). 
567.  In vergelijkbaar Nederlands BTW-jargon: toepassing van het nultarief op financiële diensten met 

recht op aftrek van voorbelasting. 
568.  Edgar (2001), blz. 1134 en 1150-1161. 
569.  Zie bijvoorbeeld: Satya Poddar en Morley English, Taxation of financial services under a value-

added tax: applying the cash-flow approach, National Tax Journal, vol. 50 nr. 1, maart 1997, blz. 89. 
570.  Zie ook: Huizinga (2004), blz. 561, en: Huizinga (2002), blz. 522-523. 
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met een voorstel voor een richtlijn tot verbetering van het BTW-regime voor financië-
le diensten met een tweeledig doel572: (1) bevordering van de rechtszekerheid voor 
marktdeelnemers en nationale belastingautoriteiten door vermindering van de admi-
nistratievelastendruk ten behoeve van correcte toepassing van de BTW-vrijstelling 
voor financiële diensten, en (2) terugdringing van de ongewenste uitwerking van in de 
prijzen van financiële diensten verborgen BTW. Deze doelstellingen moeten worden 
gerealiseerd met de drie maatregelen van het richtlijnvoorstel: (1) verduidelijking en 
vereenvoudiging van de voorwaarden en andere regels die tezamen de BTW-
vrijstelling voor financiële diensten vormgeven, (2) verruiming van de mogelijkheid te 
opteren voor de toepassing van het belaste BTW-regime, en (3) de vorming van fiscale 
eenheden waarbinnen gezamenlijk en tegen gunstiger marktcondities kan worden 
geïnvesteerd in – bijvoorbeeld – informatietechnologie of specialistische kennis, 
waarvan de lasten binnen de BTW-vrijstelling worden herverdeeld en gespreid onder 
de deelnemers. Het voorstel kent geen alomvattende definitie van financiële diensten, 
maar bevat in het voorgestelde artikel 135a BTW-richtlijn wel elf deeldefinities en 
gaat vergezeld van een voorstel voor een verordening met een niet-uitputtende op-
somming van casuïstiek die onder de vrijstelling valt. 

De eerste variant van de EPT biedt een oplossing voor de toepassing van het ge-
noemde alternatief van EDGAR voor de CM573. Met EDGAR’S general system of zero-rating 
wordt de neutraliteit van de BTW met betrekking tot financiële diensten hersteld door 
deze voortaan in de BTW-heffing te betrekken met toepassing van het nultarief en met 
het vooraftrekrecht, terwijl de EPT de BTW-derving van naar schatting € 60 tot 100 
miljard compenseert574. Ceteris paribus levert de EPT met een tarief van 0,016% (= 
100/600.000), dat wil zeggen 0,008% van iedere debitering van betaalrekeningen en 0,008% 
van iedere creditering van betaalrekeningen die worden verricht door een betalingsin-
stelling in de Gemeenschap, een opbrengst die deze derving neutraliseert. Het beleids-
matige bezwaar van deze variant blijft, dat de toegevoegde waarde van de financiële 
sector onbelast blijft575. 

De tweede variant van de EPT genereert voortaan als vierde middel benodigde gel-
den voor de EU-begroting. De landbouwheffingen, de douanerechten en de BTW-mid-
delen bezitten een zo typisch communautair karakter, dat deze als communautaire 
inkomstenbronnen onaangeroerd moeten blijven. Alleen het minder transparant col-
lecteren van de BNI-middelen, het huidige vierde middel, wordt vervangen door 
transparante EPT-heffing. Vanzelfsprekend omsluit deze variant ook de neutraliseren-
de eerste EPT-variant. De BNI-middelen bedragen € 75 miljard (2005). Ceteris paribus 
verschaft de EPT met een tarief van 0,03% (= 100 + 75/600.000), dat wil zeggen 0,015% van 

 
571.  Mede in het kader van het beleid van de EC tot vereenvoudiging van regelgeving, COM(2006) 690, § 

66. 
572. EC, Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of 

value added tax, as regards the treatment of insurance and financial services, COM(2007) AAA final, 
Brussels, 28 november 2007. 

573.  In vergelijkbaar Nederlands BTW-jargon: toepassing van het nultarief op financiële diensten met 
recht op aftrek van voorbelasting. 

574.  Huizinga (2002). Huizinga (2004). 
575.  Vgl. H.P. Huizinga, The Taxation of Banking in an Integrating Europe, Deventer 2004, blz. 566. 
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iedere debitering van een betaalrekening en 0,015% van iedere creditering van een be-
taalrekening die worden verricht door een betalingsinstelling in de Gemeenschap, de 
benodigde middelen voor de EU-begroting. 

Met de derde variant van de EPT – zoals gezegd, een belastingregeling met een zeer 
lage administratievelastendruk – kan worden bereikt dat de belastingen met de hoog-
ste administratievelastendruk verdwijnen door de opbrengsten ervan te vervangen 
door opbrengsten van de EPT. Het toeval wil, dat de belastingen met de hoogste admi-
nistratievelastendruk juist de belastingen zijn die drukken op de productiefactoren 
arbeid en ondernemen. Het elimineren van de hoogste administratievelastendruk 
betekent dus ook het elimineren van de zwaar verstorende directe lasten op arbeid en 
ondernemen, tezamen in het belang van meerdere werkgelegenheid en onderne-
merschap en lagere uitvoeringslasten. De afschaffing van de nationale loon-, winst- en 
inkomstenbelastingen van de EU15 kost € 1.200 miljard576. Omdat de EPT een com-
munautaire belasting op financiële diensten is, kunnen de nationale belastingen op 
financiële diensten in de EU15, zoals de assurantiebelastingen en overdrachtsbelastin-
gen worden afgeschaft. Tezamen belopen deze belastingen € 75 miljard. Vanzelfspre-
kend omsluit deze derde EPT-variant tevens de neutraliserende eerste EPT-variant en 
de EU-begrotingsmiddelengenererende tweede EPT-variant. Ceteris paribus levert de 
EPT met een tarief van 0,25% (= 100 + 75 + 1.200 + 75/600.000), dat wil zeggen 0,125% van iedere 
debitering van een betaalrekening en 0,125% van iedere creditering van een be-
taalrekening die worden verricht door een betalingsinstelling in de Gemeenschap, de 
benodigde middelen om de drukverschuiving van arbeid en ondernemen naar beta-
lingen te realiseren. 

De vierde variant is een uitbreiding van de derde EPT-variant, waarbij ook de druk 
van de loongerelateerde premieheffing sociale zekerheid naar betalingen wordt ver-
schoven. Deze premieheffing bedraagt € 1.200 miljard577, zodat de EPT met een tarief 
van 0,4% (= 100 + 75 + 1.200 + 75 + 1.200/600.000), dat wil zeggen 0,2% van iedere debitering van een 
betaalrekening en 0,2% van iedere creditering van een betaalrekening die worden 
verricht door een betalingsinstelling in de Gemeenschap, ceteris paribus de benodigde 
middelen verschaft om de drukverschuiving van arbeid en ondernemen naar betalin-
gen te realiseren. Door de EPT-heffing zal de efficiency in het betalingsverkeer toene-
men. Aangenomen dat hierdoor een kwart minder betalingstransacties plaatsvinden, 
moet het EPT-tarief worden gesteld op 0,5%, dat wil zeggen 0,25% van iedere debite-
ring en 0,25% van iedere creditering van een betaalrekening. 

Zoals gezegd, verhoogt de EPT de transactiekosten van het betalings- en ontvang-
stenverkeer. Uitgaande van het aantal betalingstransacties vóór invoering van de EPT 
en uitgedrukt in percentages van nominale transactiebedragen nemen de transactie-
kosten in de vierde variant toe van (thans) 0,04% naar 0,48%578. Deze factor 12 wordt 

 
576.  OCDE, Statistiques des recettes publiques, Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques, Édition 2004. 
577.  OCDE, Statistiques des recettes publiques, Édition 2004. 
578.  De kosten van het betalingsverkeer bedragen binnen de Gemeenschap 2% BNP. Het BNP van de 

Gemeenschap bedraagt $ 13.926.873 miljoen (IMF, 2005), dat wil zeggen: € 11.605 miljard; 2% 
daarvan is € 232 miljard. Het betalingsverkeer omvat jaarlijks ruim 231 miljard transacties (231 
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gecompenseerd door de afschaffing van de belastingen op arbeid en ondernemen 
(€ 2.400 miljard) en de neutralisering van de BTW voor financiële diensten (€ 100 
miljard). Per saldo is bij de invoering van de EPT de enorme administratievelastendruk 
van de belastingen op arbeid en ondernemen verdwenen. De EPT dempt prijsstabili-
teitverstorende wisselkoersfluctuaties. 

Zoals iedere belasting kan ook de EPT worden ontgaan. Ten eerste zou de EPT kun-
nen worden ontgaan door ruilhandel. Daaraan zijn echter zoveel hoofdbrekens over de 
waardevaststelling van de tegenprestatie en andere kosten verbonden, dat deze beta-
lingsvorm geen bedreiging vormt. Ten tweede kan, zolang soortgelijke belastingen als 
de EPT nog niet mondiaal in werking zijn, de EPT worden ontgaan door betalingen 
buiten de Gemeenschap te laten plaatsvinden. Dergelijk ongewenst gedrag kan wor-
den ontmoedigd met de ontzegging van bepaalde overheidsvoorzieningen aan ingeze-
tenen die zich daaraan schuldig maken, inlichtingenuitwisseling en met prohibitieve 
tarieven met als grondslag de waarde van de onderliggende transactie waarvoor de 
buiten de Gemeenschap plaatsvindende betalingen de tegenwaarde vormen, welke 
worden toegepast zodra de geldstromen die linksom of rechtsom ooit weer zullen te-
rugkeren, de Gemeenschap weer zijn binnengekomen. Voorts kan ontgaan worden 
voorkomen door bij de vaststelling van de verschuldigdheid van de EPT ook de afne-
mers en begunstigden van betaaldiensten die in de Gemeenschap zijn gevestigd en de 
in de Gemeenschap gevestigde begunstigden van de goederenleveringen of dienstver-
richtingen bij de onderliggende transacties, waarvoor de betalingen de tegenwaarde 
vormen, criteria te laten zijn. 

De EPT werkt progressief. Het draagkrachtbeginsel zit er van nature ingevlochten. 
Chartale betalingen spelen zich af buiten de EPT-grondslag. De meergegoeden zijn 
goed voor een disproportioneel groot deel van het totale aantal betalingen en dragen 
daarom naar verhouding een groter deel van de EPT. Op wie meer schuift zal meer EPT 
drukken. Niet alleen wordt meer EPT verschuldigd en afgewenteld naarmate de beta-
lingen omvangrijker zijn, maar ook naarmate de frequentie van betalingen toeneemt, 
zoals bijvoorbeeld bij effectentransacties. Het EPT-tarief van 0,4% op een aandelen-
transactie vormt voor de koper die zijn aandelenbezit voor de langere termijn uit-
breidt een verwaarloosbare last. Voor degenen echter die aandelen voor de korte ter-
mijn willen bezitten, wordt de last van meer betekenis naarmate de aandelen vaker 
worden aan- en verkocht voor gewin op de korte termijn. Ook moet worden bedacht 
dat de betalingen van grote aankopen, zoals onroerende zaken, naar de nominale 
waarde in de heffing worden betrokken. De meergegoeden zijn goed voor een dispro-

 
miljard betaaltransacties in het massale betalingsverkeer (retailbetalingsverkeer) (zie: Voorstel 
voor een Richtlijn van het EP en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot 
wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/12/EG en 2002/65/EG (door de EC ingediend), Brussel, 
1 december 2005, COM(2005) 603 definitief, 2005/0245 (COD), blz. 3.) plus 130 miljoen transacties 
in het hoogwaardig betalingsverkeer (ECB statistieken 2005). Derhalve bedragen de gemiddelde 
transactiekosten € 1. De EPT doet deze gemiddelde transactiekosten toenemen met € 11 
(= 2.650/232). De gemiddelde nominale waarde per transactie bedraagt thans: € 600.000 miljard/232 mil-

jard transacties = € 2.586. De toename van de transactiekosten door de EPT bedraagt dan: 0,44% van € 2.586 
= € 11. 
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portioneel groot deel van het totale aantal betalingen en dragen daarom naar verhou-
ding een groter deel van de EPT. 

Met betalingen als brede heffingsgrondslag waarbij alle Europese burgers en be-
drijven als verbruikers van betaaldiensten vrijwel dagelijks betrokken zijn, het be-
perkte aantal belastingplichtigen, de bijdrage aan een optimale spreiding van belas-
tingdruk en de geringe uitvoeringskosten, is de EPT een breed gefundeerde en stabiele 
belastingregeling, die conform de typische accijnskenmerken vrijwel ongemerkt 
wordt geheven en een grote belastingopbrengst genereert ter financiering van een 
blijvende substantiële verlaging van de lasten op arbeid en ondernemen ter bevorde-
ring van werkgelegenheid en ondernemerschap. De fiscus behoeft met de EPT niet 
meer steeds onkundig te blijven van de persoon en de activiteit van de cliënt van de 
bank- of betalingsinstelling. Hij behoeft niet alleen de gebeurtenis van de betaling te 
constateren579. In de samenwerking tussen banken, fiscus en opsporingsdiensten kun-
nen zo nodig aan de hand van betalingen bijzondere kenmerken van transacties wor-
den geïdentificeerd in bijvoorbeeld de gezamenlijke strijd tegen belastingontgaan, 
witwassen en terrorisme en kunnen de toezichtsautoriteiten meer gericht toezicht 
uitoefenen op geldoverdrachten tussen financiële instellingen ter voorkoming van 
regionale en mondiale crises op financiële markten580. 

De EPT zal overigens nimmer een impôt unique kunnen worden, omdat regeringen 
over voldoende macro-economische sturingsinstrumenten moeten kunnen blijven 
beschikken. 

5.7 Samenvatting en conclusies  

‘Het schijnt mij dus zeer verklaarbaar, dat bij onzen tegenwoordigen inrigting, noch de 
gesteldheid des volks of der schatpligtige deelen van het nationaal vermogen, noch het 
wezenlijk voordeel van de schatkist met juistheid is gewaardeerd.’581 

 
MR. J.R. THORBECKE, 

lid van de Tweede Kamer, 20 december 1853 
 

 
579.  Vgl. de onderbouwing van minister PIERSON van het voorstel voor de eerste inkomstenbelasting in 

1891, op het toenmalige tarief (1,5%) na, identiek aan box III van de Wet IB 2001: Kamerstukken II 
1891-1892, 125, nr. 3, blz. 9 lk. 

580.  Zie voor het meegeven van informatie over de betaler bij geldoverdrachten: Voorstel voor een 
Verordening van het EP en de Raad betreffende bij geldoverdrachten te voegen informatie over de 
betaler (door de Commissie ingediend), Brussel, 26 juli 2005 COM(2005) 343 definitief 2005/0138 
(COD), en het advies van de ECB inzake dat voorstel van 15 december 2005 (CON/2005/56), 
(2005/C 336/07), PB C 336 van 31 december 2005. Vgl. ook: Overweging 29 tot en met 38 van de 
condiderans van het voorstel voor een Richtlijn van het EP en de Raad betreffende betalingsdien-
sten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/12/EG en 2002/65/EG 
(door de EC ingediend), Brussel, 1 december 2005,  COM(2005) 603 definitief, 2005/0245 (COD), blz. 
19-21. 

581.  Voorstel van de negen leden tot afschaffing van het tonnegeld en van den accijns op het geslagt, 
Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, blz. 518 lk. 
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In de hoofdstukken 4 en 5 is getoetst in hoeverre de Europese accijnzen in overeen-
stemming zijn met het ideaalbeeld van de interne markt en in hoeverre de rechts-
gronden die in de hoofdstukken 2 en 3 zijn afgeleid uit 200 jaar ontwikkelingsgang 
van de Nederlandse accijnzen zijn terug te vinden in het Europese accijnsregime. 

De uitkomsten van deze toetsing wordt hierna weergegeven langs de daartoe in 
hoofdstuk 4 geformuleerde vijf criteria. Alle rechtsgronden van de Nederlandse accijn-
zen zijn ook in het Europese accijnsregime terug te vinden. 

5.7.1 Criterium 1: Duiding accijnzen 

Volgens het eerste criterium behoren de communautaire accijnzen op grond van het 
legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel als accijnzen te worden geduid. De 
accijnzen van energieproducten en elektriciteit worden in de Richtlijn energiebelas-
tingen aangeduid als belastingen in plaats van als accijnzen, waarmee geen inzicht 
wordt geboden over de werking van deze belastingen. De richtlijngeschiedenis laat 
onverklaard waarom de accijnzen van minerale oliën met de inwerkintreding van de 
Richtlijn energiebelastingen en het vervallen van de Structuurrichtlijn minerale oliën 
en de Tariefrichtlijn minerale oliën per 1 januari 2004 plotseling geen accijnzen meer 
zouden zijn. Hiermee voldoet het accijnsregime niet aan dit eerste criterium. Op basis 
van het in de beide hoofdstukken gehouden onderzoek zijn de belastingen die worden 
geregeld in de Accijnsrichtlijn en de onder het primaat van de Accijnsrichtlijn staande 
zes specifieke uitvoeringsrichtlijnen alle accijnzen.  

5.7.2 Criterium 2: Interne markt en neutraliteit 

Volgens het tweede criterium moet het communautaire accijnsregime bijdragen tot 
een goede werking van de interne markt. Het EG-verdrag definieert de interne markt 
met het ideaalbeeld ‘een ruimte zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van 
goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van 
dit verdrag’. Daarbinnen vindt het vrije verkeer van goederen en diensten plaats als 
ware die ruimte het binnenland van een lidstaat waar interne neutraliteit heerst (in-
ternemarktbeginsel), welke een onontbeerlijke voorwaarde is voor het bestaan van 
een douane-unie waarin het vrije verkeer van goederen is gewaarborgd. Volgens de 
aanhef van de considerans van de Accijnsrichtlijn is het doel van de Accijnsrichtlijn 
het bevorderen van de goede werking van de interne markt op het gebied van de ac-
cijnsheffing. Volgens deze definities is de interne markt voor accijnsgoederen een 
ruimte zonder binnengrenseffecten, zonder tariefsverschillen en gelijke uitvoeringsre-
gels. 

Het accijnsregime beantwoordt nog lang niet aan dit ideaalbeeld. Veertien jaar na 
zijn instelling ligt de interne markt voor accijnsgoederen nog verzand in de subsidiari-
teit. De interne markt voor accijnsgoederen zal niet worden gerealiseerd zolang de 
minimumharmonisatie niet wordt omgezet in volledige harmonisatie. De minimumta-
rieven houden de forse tariefsverschillen tussen de lidstaten in stand, waardoor de 
interne markt voor accijnsgoederen niet neutraal werkt. Het fiscaal discriminatie-
verbod waarborgt de juridische en de externe neutraliteit. De neutraliteit van belas-
tingheffing binnen de interne markt is daarmee beperkt tot de afzonderlijke nationale 
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wetgevingen van de lidstaten die zich ten hoogste kunnen uitstrekken tot buitenland-
se markten waar nationale goederen concurreren met soortgelijke goederen die zijn 
voortgebracht in andere lidstaten. Het staatssteunregime en het fiscaal discrimi-
natieverbod voorkomen, dat de communautaire accijnzen dienen tot bescherming van 
bepaalde bedrijven. 

Het fiscaal discriminatieverbod reikt niet zover dat daarmee ook de interne neutra-
liteit binnen de interne markt, dat wil zeggen gelijke tarieven en regels binnen de 
interne markt, kan worden afgedwongen. De volstrekte neutraliteit die het HvJ EG 
afdwingt is volstrekte externe neutraliteit. Toch is de interne neutraliteit wel via enke-
le fundamentele bepalingen van de Accijnsrichtlijn in het accijnsregime doorgedron-
gen. Het belastbaar feit en de verschuldigdheid zijn gelijkelijk geregeld. Ter zake van 
de uitslag of invoer op het grondgebied van de Gemeenschap is conform het bestem-
mingslandbeginsel slechts éénmaal accijns verschuldigd. Veraccijnsde goederen wor-
den na overbrenging naar een andere lidstaat aldaar conform het bestemmingsland-
beginsel opnieuw belast onder teruggaaf van de accijns door de lidstaat van herkomst. 
Het stellen van zekerheid draagt een internemarktbrede erkenning. Daarbij heeft de 
gemeenschapswetgever de voorkoming van fraude en ander misbruik zwaarder laten 
wegen dan het bestemmingslandbeginsel, het beginsel van heffing in een enkele lid-
staat, de lidstaat van verbruik. 

De interne markt voor accijnsgoederen bestaat slechts marginaal: uitsluitend voor 
het particuliere verkeer van accijnsgoederen, dat wil zeggen het verkeer zonder han-
delsdoeleinden. Door het vereiste de goederen persoonlijk te vervoeren is deze mage-
re toepassing van het internemarktbeginsel nog smaller dan de ruimte die particulie-
ren vóór de instelling van de interne markt hadden. Voor het handelsverkeer van 
accijnsgoederen geldt het internemarktbeginsel niet, doch het bestemmingslandbe-
ginsel, zoals vóór de instelling van de interne markt per 1 januari 1993. Vanwege het 
ontbreken van een gemeenschappelijke schatkist, wordt de accijns met toepassing van 
het bestemmingslandbeginsel geheven door de fiscale autoriteit van de lidstaat van 
bestemming van de goederen, de lidstaat waar de goederen geacht worden te worden 
verbruikt. De accijns vloeit in de schatkist van die lidstaat. Deze fundamenteel ver-
keerde vormgeving van het accijnsregime is een gevolg van het onderlinge wantrou-
wen van de lidstaten de accijnsopbrengsten bij het ontbreken van een communautaire 
fiscale autoriteit onderling te verrekenen en onvoldoende gemeenschapszin in het 
nastreven van de eigen nationale landbouw- en andere economische belangen. Naast 
deze praktische buitenwerkingstelling van het internemarktbeginsel zijn er nog veel 
meer bepalingen die onbestaanbaar zijn op een binnenmarkt. De zes specifieke uitvoe-
ringsrichtlijnen bevatten reeksen algemene verplichte en facultatieve vrijstellingen en 
verlaagde tarieven alsmede lidstaatspecifieke facultatieve vrijstellingen en verlaagde 
tarieven. Ook de vele facultatieve vrijstellingen en minimumtarieven met de daarbij 
per definitie behorende tariefsverschillen tussen lidstaten, binnengrensoverschrijden-
de verleggingsregelingen, verplichte binnengrensoverschrijdende fiscaal vertegen-
woordigers, afwijkende rekeneenheden, actieradiusbeperkende brandstofreservoirre-
gelingen, het verval van vrijstelling wanneer een binnenschip dat zich op de vaart 
toevallig in een andere lidstaat bevindt aldaar wordt bevoorraad, de verschillende 
inzet van fiscale merktekens en teruggaafregelingen en verschillen in heffing en in-
vordering (omdat de heffing en de invordering van de accijnzen een zuiver nationale 
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aangelegenheid is), zijn onbestaanbaar in een interne markt. De toepassing door 
sommige lidstaten van twee afzonderlijke accijnsheffingsregimes, één voor de uitslag 
en één voor de invoer, bevordert de ongewenste en ongezonde diversiteit in nationale 
heffings- en inningsprocedures. Al deze afwijkingen houden de forse tariefsverschillen 
en verschillende uitvoeringsregelgeving binnen de interne markt in stand, doen de 
interne neutraliteit geweld aan, onthouden burgers en bedrijven voordelen van de 
interne markt en dwingen hen tot onnodige en vermijdbare kosten. Het slechten ervan 
is een basisvereiste voor een goede werking van de interne markt voor accijns-
goederen. Facultatieve vrijstellingen en niet-tijdelijke derogaties dienen hetzij te wor-
den afgeschaft, hetzij te worden omgezet in verplichte vrijstellingen naar de 
BRAATHENS-regel. Minimumtarieven behoren nu na veertien jaar internemarktstreven 
binnen redelijke termijn te worden omgezet in verplichte uniforme tarieven. Vrijstel-
lingen voor diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de lidstaten geac-
crediteerd in andere lidstaten en voor de strijdkrachten van de lidstaten gestationeerd 
in andere lidstaten zijn in strijd met het internemarktbeginsel. De onlangs onder het 
Duitse voorzitterschap aanvaarde communautaire energiebesparingspolitiek behoort 
tevens het instrument te zijn om te komen tot verplichte uniforme en pigouviaanse 
tarieven voor energieproducten. 

5.7.3 Criterium 3: Opbrengstgenererend vermogen 

Conform het derde criterium belasten de communautaire accijnzen goederen die als 
heffingsobjecten zorgvuldig op opbrengstgenererend vermogen zijn geselecteerd 
(beginsel van de maximale realisatie), gaan zij, nadat zij zijn geheven, versluierd deel 
uit maken van de prijzen van die goederen en worden zij via die prijzen vervolgens 
afgewenteld op de uiteindelijke verbruiker (beginsel van de minste pijn). Er is geen 
verplichting om de accijns zichtbaar op de factuur te plaatsen. Zij treffen zowel pro-
ductieve als consumptieve bestedingen. De communautaire accijnzen zijn objectieve 
en zakelijke belastingen en solide en stabiele belastingbronnen met als grondslagen 
alcohol-, energie- en tabaksproducten, prijsinelastische goederen en derhalve uitgele-
zen belastinggrondslagen voor stabiele opbrengsten. 

De communautaire accijnzen zijn primair gericht op het verkrijgen van algemene 
middelen en dragen substantieel bij aan een rechtvaardige verdeling van de belasting-
druk. Met name de opbrengsten van de energiebelasting worden aangewend ter fi-
nanciering van blijvend lagere directe lasten op arbeid en ondernemen (loon-, 
winst- en andere inkomensbelastingen). In tegenstelling tot de vrijheid van iedere 
soevereine staat belastingen in te stellen of af te schaffen, zijn de lidstaten verplicht de 
communautaire accijnzen te heffen, omdat de geharmoniseerde heffing ervan in alle 
lidstaten de goede werking van de interne markt voor accijnsgoederen bevordert. 
Door de keuze van de grondslagen levert iedere ingezetene, hoe gering ook, aan de 
samenleving, ook de niet-ingezetene die slechts op bezoek is. 

5.7.4 Criterium 4: Gedragsbeïnvloedende belastingen 

Volgens het vierde criterium moeten aan de communautaire accijnzen naast de 
rechtsgrond opbrengst te genereren ook een niet-budgettaire rechtsgrond ten grond-



Samenvatting en conclusies 5.7 

779 

slag liggen (het vereiste van de dubbelratio), worden de accijnzen daarmee naast de 
opbrengstgenererende functie ingezet als alcoholmatigend, energiebesparend en 
tabaksmijdend, worden zij reëel constant gehouden ter handhaving van hun wer-
kingskracht, waardoor zij de lidstaten kunnen dienen als instrument voor het voeren 
van prijsbeleid (welvaartsbeginsel). 

De communautaire accijnzen zijn naast de budgettaire ratio gemotiveerd met ra-
tio’s die specifieke directe bestedingensturende werking beogen: ontmoediging van 
wegverkeermobiliteit, energiegebruik, alcoholgebruik en roken. Hiermee voldoen de 
communautaire accijnzen aan het vereiste van de dubbelratio. Het communautaire 
accijnsregime met minimumtarieven biedt de lidstaten de armslag om de communau-
taire accijnzen reëel constant te houden. De communautaire accijnzen kunnen de 
lidstaten dienen als prijsinstrument voor het voeren van volksgezondheids-, mili-
eu- en energiebesparingsbeleid. Doordat de accijnsharmonisatie nog slechts een mi-
nimumharmonisatie met minimumtarieven is, hebben de lidstaten de beleidsruimte 
om deze doelen gestalte te geven. Zo nodig kunnen de lidstaten de accijnzen ook in-
zetten als prijsinstrument om loon-, prijs-, deflatie-, inflatie- en monetaire politiek te 
voeren teneinde te kunnen bereiken of bevorderen wat langs andere weg niet, of 
slechts bereikt zou kunnen worden ten koste van meer opoffering van vrijheid, tijd en 
moeite. Verder biedt de Accijnsrichtlijn de lidstaten de armslag om met nationale 
accijnzen specifiek nationaal beleid te voeren zolang geen sprake is van volledige 
harmonisatie. Vanwege de minimumtarieven is niet te zeggen of steeds evenredigheid 
bestaat tussen de kosten die bepaald gedrag oproept en op wie die kosten worden 
afgewenteld.  

Het op peil houden van de reële druk ter handhaving de werkingskracht van de 
communautaire accijnzen in het Europese accijnsregime zelf komt niet uit de verf. De 
tarieven van de alcoholaccijnzen zijn sedert 1993 niet meer aangepast en zijn intussen 
door prijsinflatie zo’n 30% in kracht gedaald. De tarieven van de tabaksaccijnzen zijn 
sedert 2003 niet meer aangepast. De eveneens uit 1993 daterende tarieven van de 
accijnzen van minerale oliën zijn aangepast ter gelegenheid van de introductie van de 
Richtlijn energiebelastingen in 2004. Blijkens de redactie van de Accijnsrichtlijn wor-
den de communautaire accijnzen als bestanddeel van de prijs en als instrument om 
maatschappelijke kosten te internaliseren in prijzen van goederen ongemerkt met de 
minste pijn en maximale realisatie geheven en vormen zij vrijwillige betalingen en 
zijn zij vermijdbaar. 

De liquidatie van de marktordening tabak dient het startsein te vormen voor de in-
voering van een uniform communautair pigouviaans tarief voor de tabaksaccijns. De 
aanstaande herziening van de marktordening wijn moet het werktuig zijn om de 
nieuwe marktordening wijn voortaan te doen financieren met opbrengsten van de 
wijnaccijns en voorts aanleiding zijn om voor alle alcoholhoudende dranken te komen 
tot een uniform communautair pigouviaans tarief voor de alcoholaccijns. 

5.7.5 Criterium 5: Afwenteling 

Volgens het vijfde criterium treffen de communautaire accijnzen het verbruik door het 
belasten van de besteding, waarna de accijns bestanddeel wordt van de prijs van het 
accijnsgoed en via die prijs wordt afgewenteld op de uiteindelijke verbruiker. Daar-
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mee dragen de communautaire accijnzen bij aan een rechtvaardige verdeling van de 
belastingdruk (verdelende rechtvaardigheid), doordat de opbrengsten ervan van in-
vloed zijn op de tarieven van andere belastingen. Blijkens de redactie van de Accijns-
richtlijn maakt de gemeenschapswetgever het autonome afwentelingsproces over-
eenkomstig de nationale accijnswetgevingen in de Europese wetgeving mogelijk, 
althans belemmert deze niet. Ook de gemeenschapswetgever heeft het uitgangspunt 
dat de accijnzen in prijzen worden verdisconteerd en op afnemers worden afgewen-
teld. De daadwerkelijke afwenteling is afhankelijk van verschillende factoren in het 
handelsverkeer. 

Ten slotte kan worden gezegd, dat met het vorenstaande onderzoek is voldaan aan 
de aansporingen van VAN DEN TEMPEL (1977), VAN AMELSVOORT (1992), VAN DIS (1977) 
en de Commissie accijnzen van de Vereniging voor Belastingwetenschap (1981) tot 
meer aandacht voor de accijnzen. 

 
 
 
 



 

781 

CHAPTER 6 

6 Summary and conclusions 

6.1 Legal grounds  

 ‘Whoe’er expects a faultless tax to see 
Experts what neither is, nor was, nor è’er shall be’1 

 
J.R. MCCULLOCH, 

1852 
 

Legal grounds establish the legitimacy and the raison d’etre of a tax scheme. They give 
a simple answer to the question as to why the tax scheme was established, exists or is 
maintained. The legal grounds are, however, related not only to the existence of excise 
duties, but also to rate increases, a decision not to increase rates, to the indexing of 
rates, to rate reductions or the abolition thereof. The decision process of the legislator 
in the actual political balances of power legitimizes occurring law. The expression 
legal grounds is understood to mean: the legislators motives founded to the tax measure 
from which by that legislator for that measure the essence is considered to be justified. 

The legal grounds of excise duties are diverse. In the first place, excise duties gener-
ate substantial revenue from objects chosen for taxation because of their revenue-
generating capacity on behalf of the State, i.e. financial resources for society. By means 
of excise duties everyone, including transient non-residents, makes a contribution to 
society, no matter how slight. Excise duties are historically proven solid, stable and 
effective taxes with a supporting base and low perception costs. The inconspicuous-
ness of the levy and the quick accustomisation to price increases contribute to this. 
Excise duties are levied almost unnoticed as an invisible component of the prices of 
the goods subject to excise duty. There is no obligation to place the excise duty on the 
invoice. The low number of tax subjects in combination with the phenomenon of 
shifting of the excise duty via the price of the taxed excise product to the end user 
keeps the implementation costs low. According to the text of the Excise Duties Direc-
tive (hereinafter called: EDD), the European legislature makes the autonomous proc-
ess of shifting of the costs in accordance with the national excise duty legislation pos-
sible in the European legislation, or in any event does not impede it. The European 

 
1.  J.R. McCulloch, A treatise on the principles and practical influence of taxation and the funding 

system, London 1852, blz. 153. 
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legislature applies the same basic principle that excise duties are to be incorporated in 
prices and passed on to consumers. The actual passing on of the excise duties is de-
pendent on various factors in commercial transactions. The excise duties which are 
passed on contribute to a proportional and fair spread of the tax burden. 

An excise duty is an objective and impersonal tax which places a burden on desig-
nated, specific goods and services, regardless of the income of the person bearing the 
burden. Excise duties are powerful generic instruments for achieving or encouraging 
what could only be achieved in another manner at the expense of greater sacrifices of 
freedom, time and effort. They are also the instrument that can be used in times of 
need to effect the most extreme tax levies necessary to cover the expenditure required 
for maintaining the state. 

As behaviour-affecting and sometimes also corrective means-related levies they are 
geared to specific target groups. Excise duties are used as macro-economic price in-
struments for wage, price, monetary, energy and ecological politics, sustainable devel-
opment, public health and a healthy living environment (economic and ecological 
instrumentalism), because they internalise social costs (external costs) in prices of 
goods and services and, as a price element, have a steering effect on expenditure and 
thus a corrective effect; they curb deflation and inflation, restrict mobility, noise nui-
sance, air pollution, growth of the car fleet, growth of road traffic, unsafe roads, road 
traffic congestion, encourage clean cars and engines, economical and selective driving, 
power conservation, economic use of freshwater and discourage alcohol consumption 
and smoking. This gives the community excise duties a double rationale: the budget-
ary rationale and a behaviour-affecting rationale. The intention is thus to avoid the 
levying of excise duties so that expenditure on goods and services that are priced 
inclusive of an excise component is to a great extent voluntary expenditure, and to 
that extent does not contribute to increasing the tax burden. The basis of the excise 
duty regime is to leave productive expenditure outside of the levy and to only cover 
productive expenditure in the interests of sustainable development, energy saving and 
public health. The energy tax, which enforces energy savings, is an explicit financing 
instrument for reducing the burdens on labour and enterprise. 

The real pressure to maintain effectiveness is easy to realise by means of indexation 
or otherwise periodic adjustment of the rates. In practise, it is not easy to keep the real 
pressure at a level that maintains the effectiveness of community excise duties. The 
rates of the alcohol excise duties have not been adjusted since 1993 and have in the 
meantime fallen in strength by over 25% due to price inflation. The rates of tobacco 
excise duties have not been adjusted since 1995. The rates of excise duty on mineral 
oils, which also date from 1993, were adjusted at the time of the introduction of the 
Energy Taxes Directive in 2004. According to the text of the EDD, the community ex-
cise duties as a component of the price and as an instrument for internalising social 
costs in prices of goods are to be levied unnoticed with the least pain and maximum 
realisation, forming voluntary payments which are avoidable. 

In the event of equal rates and implementation rules for similar goods and services, 
regardless of origin, the proper working of the domestic market for goods and services 
subject to excise duty and the access thereto is safeguarded (principle of internal 
neutrality). The fiscal discrimination prohibition, which externally has a neutral effect, 
and the state subsidy regime prevent the community excise duties from serving as 
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protection for certain companies. On the basis of the causality principle, the 
prevention principle and the compensation principle, excise duties can see to it that 
proportionality exists between the costs incurred by a certain behaviour and to whom 
those costs are to be passed on. 

6.2 Not in agreement with the internal market principle 

 ‘Of the four essentials of taxation, only the definition of the tax object and the definition 
of the excise duty owed are in accordance with the internal market principle’ 

 
The European excise duty regime obliges the Member States to levy excise duties on 
alcoholic, energy and tobacco products. These tax objects are precisely defined for 
community application in the EDD and its six implementation directives. Of the four 
essentials of taxation, only the definition of the tax object and the definition of the 
excise duty owed are in accordance with the internal market principle. The other two, 
the tax obligation and in particular the rates, are so inadequately defined in the EDD 
and its six implementation directives for a proper working of the internal market, that 
a large number of provisions are not in accordance with the internal market. After 
fourteen years of internal market, the excise duty harmonisation is still only limited to 
product definitions and minimum rates, which leave scope for the continuation of 
enormous rate differences between the now 27 Member States which necessitate that 
structures with the character of import and export rules are maintained to let every 
state treasury fill its coffers, as if no internal market existed. Because the realisation of 
the term tax subject, the levying, the collection and the rates are national matters, 
within the excise duty regime there are also significant differences in the application 
of rules and rates which do not fit in the internal market view and are contrary to the 
internal market principle. 

6.3 Non-neutrality  

 ‘the European excise duty regime still has another major deficiency: the internal market 
for excise duty goods is not internally neutral’ 

 
Virtually all features of Netherlands excise duties can be found in the European excise 
duties. The community minimum rates give the Member States the scope to use the 
excise duty instrument as much as necessary in times of emergency to cover the ex-
penditure necessary to maintain the state. However, the European excise duty regime 
still has another major deficiency: the internal market for excise duty goods is not 
internally neutral. The six specific implementation directives contain several series of 
general compulsory and optional exemptions and reduced rates and Member State-
specific optional exemptions and reduced rates. The Member States can make use of 
many exemptions and reduced rates, which options are used in very diverse ways. 
Due to the minimum harmonisation, enormous rate differences exist between the 
Member States, so that the community excise duties within the internal market can-
not be internally neutral. In addition, because the levy and the collection takes place in 
accordance with national taxation and collection legislation and consequently by 
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definition there are differences in taxation and collection between the Member States, 
the non-neutrality of the excise duties within the internal market is only reinforced. 
What is remarkable is that systems like the state subsidy regime, the customs regime 
and the many systems in the area of the common agricultural policy have been given 
shape in such way that they are in fact internally neutral within the internal market. 

The aim of the EDD is to encourage a proper working of the internal market in the 
area of the levying of excise duties. The internal market is defined as a space without 
internal borders within which the free movement of goods and services takes place as 
if said space were the internal area of a state (internal market principle), which is a 
vital prerequisite for the existence of a customs union within which the free move-
ment of goods is guaranteed. However, this aim is only intended to serve the external 
neutrality of the levy, i.e. that goods subject to excise duty are taxed in the same way 
within a Member State regardless of origin. The EDD is not intended to serve the in-
ternal neutrality within the internal market, i.e. equal rates and equal implementation 
rules within the internal market. This alone makes the EDD contrary to the internal 
market principle. 

The internal area of the Community serves as the reference point for the levying of 
excise duties only for the private traffic of goods subject to excise duties, the traffic 
without commercial purposes. The levying of excise duties of private purchases takes 
place as a final levy in the Member State of acquisition. This traffic encompasses the 
purchase by private individuals of goods subject to excise duties for own personal 
consumption, which they transport personally to the Member State of which they are 
a resident. Due to the requirement of personally transporting the goods this meagre 
application of the internal market principle is even more narrow than before the insti-
tution of the internal market; according to the excise duties regime in effect at that 
time, personal goods which in the framework of relocation to another Member State 
were transferred as well as small shipments between private individuals, are ex-
empted in the Member State of import. 

The internal market principle does not apply to the traffic of goods subject to excise 
duties with commercial purposes. In this traffic, the reference point for the levying of 
excise duties is not the internal market of the Community, but the Member State of 
destination of the goods (country of destination principle). This is the same situation 
as before the institution of the internal market as of 1 January 1993. Because of the 
lack of a community treasury, excise duties are levied subject to the country of desti-
nation principle by the fiscal authority of the Member State where the goods are des-
tined. The excise duties flow into the coffers of that Member State. The minimum 
harmonised excise duties regime is wholly modelled around the external neutrality 
with total disregard for the internal neutrality of tax levying which must exist within 
an internal market. 

This fundamentally incorrect form of the excise duties regime is a result of the mu-
tual lack of faith among the Member States to distribute the excise duties revenue 
among themselves as long as there is no common fiscal authority. In addition to what 
is in practice a nullification of the internal market principle, there are many more 
provisions which cannot exist in an internal market. Minimum rates with the by defi-
nition concomitant rate differences between Member States, transfer of tax liability 
schemes, fiscal representatives, deviating calculations, reservoir regulations and the 
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varying input of fiscal marks and rebate schemes cannot exist in an internal market. 
The still existing, very substantial rate differences between the Member States are 
irreconcilable with the internal market, because one way or another they lead to an 
internal borders effect. Resolving this issue is a prerequisite for the proper working of 
the internal market for goods subject to excise duties. 

6.4 Proper working of the internal market for goods subject to excise duty  

 ‘Fifteen years after its institution, the internal market for goods subject to excise duties 
is still bogged down in subsidiarity’ 

 
The community excise duties regime must contribute to a proper working of the in-
ternal market. The EC Treaty defines the internal market as ‘an area without internal 
borders, in which the free movement of goods, people, services and capital is guaran-
teed in accordance with the provisions of this treaty’. Within said area the free move-
ment of goods and services takes place as if said area were the domestic area of a 
Member State where internal neutrality reins (internal market principle), which is a 
vital prerequisite for the existence of a customs union in which the free movement of 
goods is guaranteed. According to the beginning of the preamble of the EDD, the goal 
of the EDD is to stimulate the proper working of the internal market in the area of 
excise duties. According to these definitions the internal market for goods subject to 
excise duties is an area without internal border effects, without rate differences and 
the same implementation rules. 

The excise duties regime is far from meeting this ideal picture. Fifteen years after 
its institution, the internal market for goods subject to excise duties is still bogged 
down in subsidiarity. The internal market for goods subject to excise duties will not be 
realised as long as the minimum harmonisation is not converted into full harmonisa-
tion. The minimum rates maintain the substantial rate differences between the Mem-
ber States, so that the internal market for goods subject to excise duties does not have 
a neutral effect. The fiscal discrimination prohibition guarantees legal and external 
neutrality. This limits the neutrality of tax levying within the internal market to the 
individual national legislation of the Member States which can at most extend to for-
eign markets where national goods compete with similar goods that have been pro-
duced in other Member States. The fiscal discrimination prohibition does not go so far 
that consequently the internal neutrality within the internal market, i.e. the same 
rates and rules within the internal market, can be enforced. The absolute neutrality 
enforced by the ECJ offers complete external neutrality. Nevertheless, internal neutral-
ity has extended through to the excise duties regime via a number of fundamental 
provisions of the EDD. The taxable event and the obligation to pay excise duty are 
arranged in the same manner. With regard to the release or import in the territory of 
the Community, in accordance with the country of destination principle, excise duty is 
only owed once. After transfer to another Member State, goods on which excise duties 
have been paid are taxed again in accordance with the country of destination princi-
ple, while the original excise duty is repaid by the Member State of origin. Giving 
security has internal market-wide acknowledgement. 
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The internal market for goods subject to excise duties only exists marginally: only 
for the private traffic of goods subject to excise duties, i.e. traffic without commercial 
purposes. Due to the requirement to transport the goods personally, this meagre ap-
plication of the internal market principle is even more narrow, than the scope which 
private individuals had prior to the institution of the internal market. The internal 
market principle does not apply to the commercial traffic of goods subject to excise 
duties, but rather the country of destination principle, the same as prior to the institu-
tion of the internal market as of 1 January 1993. Because there is no common treasury, 
the excise duties are levied subject to the country of destination principle by the fiscal 
authority of the Member State of destination of the goods, the Member State where 
the goods are deemed to be consumed. The excise duties flow into the coffers of that 
Member State. This fundamentally incorrect form of the excise duties regime is a re-
sult of the mutual lack of faith of the Member States to distribute the excise duties 
proceeds among themselves as long as there is no common fiscal authority and there 
is insufficient common will to achieve this and the Member States are acting on behalf 
of their own national agricultural and other economic interests. 

In addition to this virtual nullification of the internal market principle, there are 
many more provisions which cannot exist in an internal market. The six specific im-
plementation directives contain several series of general compulsory and optional 
exemptions and reduced rates and Member State-specific optional exemptions and 
reduced rates. The many optional exemptions and minimum rates with the by defini-
tion concomitant rate differences between Member States, transfer of tax liability 
schemes which cross internal borders, compulsory fiscal representatives which cross 
internal borders, deviating calculations, action radius limiting fuel reservoir arrange-
ments, the loss of an exemption when an inland shipping vessel which happens to be 
sailing in another Member State is stocked there, the differing use of fiscal marks and 
rebate schemes and differences in levying and collection (because the levying and 
collection of excise duties is a purely national matter) cannot be reconciled with an 
internal market. The application by some Member States of two individual excise 
duties regimes, one before release and one before import, encourages the unwanted 
and unhealthy diversity in national levying and collection procedures. 

All these deviations maintain the substantial rate differences and different imple-
mentation regulations within the internal market, are detrimental to internal neutral-
ity, keep citizens and companies from enjoying the advantages of the internal market 
and force them to make unnecessary and avoidable costs. Resolving this issue is a 
prerequisite for the proper working of the internal market for goods subject to excise 
duties. Optional exemptions and non-temporary derogations must either be abolished 
or converted into compulsory exemptions in accordance with the BRAATHENS rule. 
After fourteen years of striving for an internal market, minimum rates must be con-
verted within a reasonable term into compulsory uniform rates. Exemptions for dip-
lomatic and consular representatives of Member States accredited in other Member 
States and for the armed forces of Member States stationed in other Member States 
are contrary to the internal market principle. The energy savings policy recently ac-
cepted under the German presidency should, in addition, be the instrument for 
achieving compulsory uniform and Pigouvian rates for energy products. 
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6.5 Characteristics  

 ‘Contrary to VAT, excise duties cover both productive and consumptive expenditures’ 
 

Excise duties are characterised by the fact that without distinction by origin they are 
levied on specific, concrete taxable objects (goods and services), according to a specific 
basis or according to the value (excise duties ad valorem), the consumption of which 
the citizen will not quickly go without, regardless of the cost. Generally their nature 
entails that a specific product is always subject to the same amount in tax, regardless 
of the actual sales price and regardless of by whom or to whom the product is deliv-
ered. The excise duty owing is passed on via the price to the end user, so that the end 
user bears the costs. Contrary to VAT, excise duties cover both productive and con-
sumptive expenditures. Excise duties contribute to a fair spread of the tax burden and 
form stable tax sources. The levying thereof generally goes unnoticed, through accus-
tomisation and on a voluntary basis. The excise duty as a price instrument discourages 
the consumption of alcoholic beverages and tobacco products and encourages the 
economic use of scarce raw materials like energy and freshwater. The smaller the 
price elasticity (price sensitivity), the more suitable the object is for effective levying 
of excise duties. Due to broad basic principles and consequently a broad spread of the 
pressure, the rate can increase marginally and provide a high additional yield. 

6.6 Community and non-community excise duties  

 ‘The history of the directive fails to explain why the excise duties of mineral oils all of a 
sudden stopped being excise duties with the entry into force of the EDD and the lapsing 
of the Mineral Oils Structure Directive and the Mineral Oils Rates Directive as of 1 Janu-
ary 2004’ 

 
There are community excise duties andnational (non-community) excise duties. 

The community excise duties are the excise duties which have been harmonised in 
an EC context. These are the excise duties on alcohol, energy and tobacco products, all 
arranged in the EDD and its six implementation directives. 

The non-community excise duties are the excise duties which are not harmonised in 
an EC context and are only autonomously levied within the individual Member 
States. For the Netherlands these are the excise duties on alcoholic beverages (also 
called soft drink excise duties), the tax on cars, delivery vans and motorcycles, 
chewing tobacco excise duty, snuff excise duty, insurance tax and water excise duties 
(the taxes on groundwater and mains water). 

The community excise duties are to be deemed excise duties on the basis of the 
legality principle and the legal certainty principle. The excise duties on energy 
products and electricity are called taxes in the Energy Taxes Directive instead of excise 
duties, which deprives the citizen of insight into the working of these taxes. The 
history of the directive fails to explain why the excise duties of mineral oils all of a 
sudden stopped being excise duties with the entry into force of the EDD and the 
lapsing of the Mineral Oils Structure Directive and the Mineral Oils Rates Directive as 
of 1 January 2004. On the basis of the survey set out in the two chapters, the taxes 
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regulated in the EDD and the six specific implementation directives falling under the 
primate of the EDD are all excise duties. 

6.7 Formal and material excise duties concept  

 ‘They are characterised by the typical characteristics of excise duties and thereby satisfy 
the economic, i.e. material definition of excise duties’ 

 
There are excise duties in a formal sense and excise duties in a material sense. Excise 
duties in a formal sense are the excise duties which are legal excise duties; formal 
excise duties are taxes which are explicitly referred to as excise duty in the tax law in 
which they are arranged. The Netherlands Excise Duties Act calls the excise duties on 
alcoholic products, mineral oils and tobacco products excise duties. Excise duties in a 
material sense are taxes which economically, i.e. in everyday reality, work as an excise 
duty. It does not matter whether these excise duties are called excise duties in the tax 
legislation under which they will be levied. They are characterised by the typical char-
acteristics of excise duties and thereby satisfy the economic, i.e. material definition of 
excise duties. In an economic or material sense, excise duties are: (1) special cost price 
increasing consumption taxes, (2) which are levied once the production chain (3) with 
no distinction as to origin and (4) are levied virtually unnoticed by the government as 
such, (5) with regard to expenditure for domestic consumption of (6) specifically des-
ignated goods or services, (7) of which the burdens as a component of the cost price 
are preferably fully passed on to the end user, (8) the proceeds of which are substan-
tial and (9) flow to general funds, and (10) which entail an expenditure-steering and 
corrective effect. 

The ECJ applies the material excise duties concept. 

6.8 Pigouvian alcohol and tobacco rates  

 ‘The liquidation of the tobacco market regulations should form the starting signal for 
the introduction of a uniform community Pigouvian rate for tobacco excise duty’ 

 
As stated, on the basis of the cause principle, the prevention principle and the com-
pensation principle excise duties can ensure that there is proportionality between the 
costs caused by certain behaviour and to whom these costs can be passed on. It is 
suggested to charge Pigouvian rates on alcohol excise duties and tobacco excise du-
ties: € 1,500 per hectolitre of absolute alcohol and € 480 per kilogramme of tobacco as 
compensation for the external costs caused by alcohol consumption (€ 125 billion) and 
smoking (€ 130 billion). The additional revenue can be used to reduce taxes on labour 
and enterprise. This rate revision forms an important step in eliminating the differ-
ences in rates between the Member States and making the internal market for goods 
subject to excise duties internally neutral. The liquidation of the tobacco market regu-
lations should form the starting signal for the introduction of a uniform community 
Pigouvian rate for tobacco excise duty. The coming revision of the wine market regula-
tions must be the vehicle for financing the new wine market regulations from now on 
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with the proceeds of the wine excise duty and furthermore are a reason to agree a 
uniform community Pigouvian rate for alcohol excise duty for all alcoholic beverages. 

6.9 European Payments Tax  

 ‘(...) the EPT takes on the form of a flat tax (...) with highly minor implementation costs’ 
 

The European Payments Tax (EPT) is a digitally levied excise duty given form by Euro-
pean regulation with only one basis (financial services), one measure of levying (the 
nominal amount of a digital payment), one taxable event (the debiting and crediting of 
a digital payment account) and one rate (0.4%), without exemptions or any other tax 
differentiation whatsoever. With this the EPT takes on the form of a flat tax. 

The EPT can be used as a revenue-generating tax with highly minor implementa-
tion costs to neutralise the VAT on financial services in a way which is neutral for the 
budget, in order to have the administrative burden pressure of the taxes on labour and 
business disappear and encourage employment and enterprise by making the disrup-
tive taxes on labour and enterprise redundant. 
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1. BEGRIPPENREGISTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

belastbaar feit handeling, activiteit, toestand of hoeveelheid die het aangrij-
pingspunt vormt voor belastingheffing. Het belastbaar feit levert 
in wezen ook de belastingplichtige op. Voorbeelden zijn: leve-
ring, uitslag, invoer, extractie, winning, splijtstofwisseling, in-
koop, productie, verkoop, lozing, of: storten, emitteren, zich 
ontdoen van, onttrekken. Waar ‘grondslag’ staat voor belastbaar 
feit moet dat waar nodig aangevuld zijn met een bepaling inzake 
de maatstaf van heffing. Het belastbaar feit is niet slechts een 
object in de zin van een bepaald product, maar dat object moet 
zijn verbonden met een gedraging of hoedanigheid. Dat kan zijn 
een levering, vervaardiging, voorhanden hebben, uitslag of 
invoer. 

belastingafdracht het geldbedrag dat de belastingplichtige aan de inningsinstantie 
(belastingadministratie) moet betalen 

belastingentrepot communautaire aanduiding voor hetgeen in Nederland als ac-
cijnsgoederenplaats wordt aangeduid  

belastinggrondslag hoedanigheid van het heffingsobject, uit te drukken in kwantita-
tieve hoeveelheden, op basis waarvan de heffing wordt bere-
kend. 
Voorbeeld: het koolstof- en energiegehalte van een bepaalde 
hoeveelheid van een bepaalde brandstof. Waar ‘grondslag’ staat 
voor belastbaar feit, ook wel voorwerp van de belasting ge-
noemd, moet dat waar nodig aangevuld zijn met een bepaling 
inzake de maatstaf van heffing. Het belastbaar feit is niet slechts 
een object in de zin van een bepaald product, maar dat object 
moet zijn verbonden met een gedraging of hoedanigheid. Dat 
kan zijn een levering, uitslag of invoer. 

belastingmaatstaf  de aan het belastingobject gerelateerde eenheid die wordt ge-
hanteerd als maatstaf voor het bepalen van de omvang van het 
verschuldigde belastingbedrag (tarief x aantal eenheden = ver-
schuldigde belastingbedrag) 

belastingobject een stof, product, emissie of afvalstroom die onderworpen wordt 
aan een heffing. Een belastingobject moet identificeerbaar en 
meetbaar zijn. Voorbeeld: fossiele brandstoffen 

belastingplichtige degene die de belasting verschuldigd is. De belastingplichtige 
moet identificeerbaar zijn 

belastingtarief het per eenheid van het belastingobject verschuldigde bedrag 



1. Begrippen 

794 

beslag ten behoeve van bierbereiding: brij van water, gemalen mout en 
eventueel ongemout 

bostel afvalproduct van bierbrouwerijen; uitgetrokken, afgewerkte 
mout, bestaande uit de bolsters en de onoplosbare bestanddelen 

cider drank bereid uit gegist boomvruchtensap, meestal appels en 
peren; geen druiven 

clawback heffing ter zake van de uitvoer ter neutralisering van binnen een 
bepaalde regio van de interne markt betaalde steunbedragen 

clearing verevening van over en weer verschuldigde bedragen 
Commissie-VAN DER VAART Werkgroep vergroening van het fiscale stelsel I (1995-1998) 
Commissie-DE WAARD Werkgroep vergroening van het fiscale stelsel II (1999-2001) 
debiet afzet van waren, opbrengst, productie, omzet; dat boek zal een 

groot debiet hebben, veel kopers vinden; daar is geen debiet voor, 
dat wordt niet verkocht 

de minimis de minimis non curat praetor = de praetor houdt zich niet met 
kleine zaken bezig 

denatureren onbruikbaar maken voor menselijke consumptie, maar niet voor 
industriële doeleinden 

departement het departement van Financiën, het ministerie van Financiën  
derde land iedere staat die geen lidstaat is van de EU 
diesel blanke gasolie en andere lichte stookolie dan rode gasolie, be-

stemd voor gebruik ten behoeve van het wegverkeer 
distorsie merkbare beïnvloeding van de marktallocatie van producten en 

productiefactoren door overheidsinterventie 
douanebesluit Douanebesluit, Stb. 1996, 166 
drawback afschrijving, teruggaaf van accijns bij uitvoer, accijnsrestitutie bij 

uitvoer 
druivenmost druivensap in het stadium tussen persen en het zijn van wijn. 

Druivenmost is het door uitpersen van verse druiven verkregen 
product, druivensap in het stadium tussen persen en het zijn van 
wijn. Geelgroene, zoetsmakende vloeistof die troebel is door de 
plantendeeltjes die er in rondzweven. Bevat in oplossing een 
mengsel van suikers (glucose en fructose), alsmede zuren (wijn-
steenzuur, appelzuur, enz.), minerale bestanddelen, eiwitten, 
slijmen en bepaalde bestanddelen die aan wijn bouquet geven, 
dat wil zeggen een kenmerkende geur en smaak. Laat men drui-
venmost enige tijd staan, dan gaat die most spontaan, dus zon-
der toevoeging van gist, gisten. Dit is een proces waarbij de 
suikers in alcohol worden omgezet. Het eindproduct van dat 
gistingsproces is wijn. De spontane gisting van druivenmost kan 
worden geremd of volledig worden gestuit. Het stillen of stuiten 
van de gisting kan op verschillende manieren gebeuren, zoals 
door inwerking op de most van salicylzuur of van andere be-
derfwerende middelen, door het doorleiden van zwaveldioxide 
door de most, door afkoeling of door toevoeging van alcohol. 
Most waaraan alcohol is toegevoegd, wordt vaak, zonder verdere 
behandeling te hebben ondergaan, als wijn geconsumeerd. 
Andere, bekend als ‘mistella’ worden gebruikt bij de vervaardi-
ging van wijn, van likeurwijn, aperitief, etc.  

Ecofin Europese Raad van ministers van Economische zaken en  
Financiën 
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Economische en Monetaire 
Unie (EMU) 

Samenwerking van de deelnemende EU-landen op economisch 
en monetair gebied. Stap voor stap wordt toegewerkt naar de 
invoering van een gemeenschappelijke Europese munt voor de 
hele interne Europese markt: de euro. Daartoe worden op 1 
januari 1999 de wisselkoersen van de deelnemende landen in 
een vaste verhouding aan elkaar gekoppeld. Binnen de EMU zijn 
valutaschommelingen dan verleden tijd 

eesten stoppen van het kiemproces in brouwgerst door verhitting met 
warme of hete lucht 

endogene mutatie een voorziene of verwachte daling van de toekomstige belastin-
gen door de overheid; deze zal er voor zorgen dat de burger 
anticipeert op een belastingmeevaller 

erkend entrepothouder de natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde autoriteit 
van een lidstaat gemachtigd is om bij de bedrijfsuitoefening 
accijnsgoederen onder schorsing van accijns in een belastingen-
trepot te produceren, te verwerken, voorhanden te hebben, te 
ontvangen en te verzenden (artikel 4 onderdeel a Accijnsricht-
lijn). De Nederlandse aanduiding van het communautaire begrip 
erkend entrepothouder is: vergunninghouder 

euro (€ ) de gemeenschappelijke munt van de lidstaten die deelnemen 
aan de EMU 

Europees Parlement (EP) het rechtstreeks gekozen EP telt 626 leden; Nederland heeft 31 
zetels. Het EP oordeelt onder andere over de wetsvoorstellen van 
de Europese Commissie en kan de begroting van de EC goedkeu-
ren of verwerpen 

Europese Centrale Bank (ECB) opgericht in het voorjaar van 1998. Vanaf 1 januari 1999 bepaalt 
de ECB het monetaire beleid in de EMU. De nationale centrale 
banken zijn hierbij betrokken en voeren het monetair beleid uit. 
De ECB opereert onafhankelijk van de Europese regeringen en 
heeft de handhaving van prijsstabiliteit als taak 

Europese Commissie (EC) 
 

de EC, het dagelijks bestuur van de EU, bestaat uit 27 personen. 
De EC maakt wetsvoorstellen en ziet toe op de uitvoering van 
besluiten. De Europese Commissarissen, die elk hun eigen be-
leidsterrein en ambtenarenapparaat hebben, worden in onder-
linge overeenstemming en op voordracht van hun eigen nationa-
le regering voor vijf jaar benoemd. De voorzitter van de EC 
wordt, na raadpleging van het Europees Parlement, benoemd 
door de Europese Raad 

Europese Raad (ER) 
 

Bestaat uit de regeringsleiders en staatshoofden van de lidstaten 
en de voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Raad 
komt minimaal twee keer per jaar bijeen. In het EMU-proces zijn 
alleen de regeringsleiders en de staatshoofden betrokken bij de 
besluitvorming 
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Europese Unie (EU) de lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, 
Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, 
werken samen op velerlei gebieden, zoals de vorming van een 
sterke economische gemeenschap. Een mijlpaal in de Europese 
samenwerking is de totstandkoming van de interne markt op 
1 januari 1993 met een vrij verkeer van goederen, personen, 
diensten, kapitaal en betalingsverkeer  

Evaluatieverslag EC 1995 Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europese parle-
ment over de accijnstarieven die zijn vastgesteld in Richtlijn 
92/79/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlin-
ge aanpassing van de belastingen op sigaretten, Richtlijn 
92/80/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlin-
ge aanpassing van de belastingen op andere tabaksfabrikaten 
dan sigaretten, Richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 
1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarie-
ven op alcohol en alcoholhoudende dranken, alsmede richtlijn 
92/82/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de accijnstarieven voor minerale 
oliën, COM(95) 285 definitief, Brussel, 13 september 1995. 

Evaluatieverslag EC 2004 Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement 
en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de accijnsta-
rieven voor alcohol en alcoholhoudende dranken (ingediend 
overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 92/84/EEG van de Raad 
betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven 
voor alcohol en alcoholhoudende dranken), COM(2004) 223 
definitief, Brussel, 26 mei 2004 

exogene mutatie een voor de consument onvoorziene of onverwachte verlaging of 
verhoging van een belastingtarief 

fabrikaadje fabricatie, productie 
foezelolie mengsel van hogere alcoholen, ontstaan bij de gisting van sui-

kerhoudende stoffen; heeft een onaangename reuk en smaak, 
waarom men ze uit jenever en brandewijn afzondert 

gasolie dieselolie voor andere doeleinden dan ten behoeve van het 
wegverkeer. Niet als lichte of halfzware olie aan te merken 
minerale oliën die onder atmosferische druk overdistilleren voor 
ten minste 85% van hun volume bij 350 graden Celsius of lagere 
temperatuur 

Gemeenschap het samenwerkingsverband van de lidstaten van de Europese 
Gemeenschappen en de Europese Unie 

gepercipieerd Ingevorderd 
halfzware olie petroleum en kerosine, ofwel halfzware olie. Onder halfzware 

olie worden verstaan niet als lichte olie aan te merken minerale 
oliën die onder atmosferische druk overdistilleren voor ten 
minste 65% van hun volume bij 250 graden Celsius of lagere 
temperatuur 

herfinancieringsrente door de ECB toegepaste interestvoet voor basisherfinancierings-
transacties, waarmee banken door de ECB wekelijks van liquidi-
teiten worden voorzien 



1. Begrippen 

797 

houtgeest onzuivere methylalcohol, een kleurloze vloeistof die gebruikt 
wordt als oplosmiddel voor vernissen, politoer enz. Houtgeest 
heeft een groter denaturerend vermogen dan zuivere methanol 

inputbelasting belasting die niet het verbruik van het eindproduct belast, maar 
de grondstoffen of halffabricaten die nodig zijn om dit eindpro-
duct voort te brengen. 

inspecteur de voor de heffing van de accijns bevoegde inspecteur zoals 
neergelegd in de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 

kerftabak verzamelnaam voor: rooktabak, pruimtabak en snuif 
koolaarde op steenkool lijkende humus (turf) uit de diepere lagen van 

turfbodems 
lichte olie benzine, ofwel: lichte olie die bij 15 graden Celsius onder atmos-

ferische druk vloeibaar is. Onder lichte olie worden verstaan: 
1. vluchtige minerale oliën die hetzij: 
a. een vlampunt hebben van ten hoogste 21 graden Celsius; 
b. onder atmosferische druk overdistilleren voor ten minste 90 
percent van hun volume bij 210 graden Celsius of lagere tempe-
ratuur; 
2. andere stoffen, die met of zonder vermenging, in betekenende 
mate als motorbrandstof of ter vervanging hiervan worden 
gebezigd en die bij algemene maatregel van bestuur als lichte 
olie zijn aangemerkt 

lichte stookolie 1. dieselolie (= lichte stookolie bestemd voor het wegverkeer); 
2. huisbrandolie (= lichte stookolie bestemd voor ander gebruik 
dan door het wegverkeer) 
Onder lichte stookolie worden verstaan niet als lichte olie, half-
zware olie of gasolie aan te merken minerale oliën die een kine-
matische viscositeit (mate van vloeibaarheid) hebben van niet 
meer dan 18 centistokes bij een temperatuur van 50 graden 
Celsius 

lidstaat lidstaat van de van de Europese Gemeenschappen 
LPG en andere gasvormige 
oliën 

andere lichte olie dan benzine. Afgekorte benaming voor vloei-
baar gemaakt petroleumgas, de algemene benaming voor bu-
taan, propaan en mengsels van deze gassen. Onder andere lichte 
olie dan benzine worden verstaan vluchtige minerale oliën die 
niet vloeibaar zijn bij een temperatuur van 15 graden Celsius 
onder atmosferische druk 

minister minister van Financiën 
moer grondsop, droesem, bezinksel, hef; die wijn ligt nog op de moer: 

die wijn ligt nog te gisten 
negotie handel 
oenologie (= enologie)leer van d leer van de wijn en de wijnbouw 
of en/of 
ongemout verzamelnaam voor ongemoute granen, zoals rijst, rogge, maïs, 

tarwe, gerst en suikers. Deze grondstoffen kunnen naast gerste-
mout gebruikt worden voor de bereiding van bier. In het verle-
den werden ongemoute granen naast gerstemout gebruikt van-
wege de kostprijs 

organoleptisch datgene wat met de zintuigen (reuk, zicht, smaak en gevoel) kan 
worden waargenomen. Organoleptisch onderzoek = smaaktech-
nisch onderzoek, smaaktest 
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outputbelasting belasting die het verbruik van het eindproduct belast in tegen-
stelling tot het belasten van de grondstoffen of halffabricaten die 
nodig zijn om dit eindproduct voort te brengen 

overponden het produceren van suiker boven de met suikeraccijns belaste 
hoeveelheid 

perceptiekosten invorderingskosten, uitvoeringskosten aan de zijde van de over-
heid 

percipiëren invorderen 
persoon natuurlijk persoon of rechtspersoon 
personeel aanduiding voor de personele belasting 
piment specerij, bestaande uit de gedroogde onrijpe vruchten van de 

pimentboom 
poiré perendrank 
Raad Raad van ministers van de Europese Unie, Raad van ministers 

telkens bestaande uit andere vakministers, bijvoorbeeld de 27 
Europese ministers van Landbouw of de 27 ministers van Finan-
ciën. De 27 lidstaten zijn in de Raad van ministers rechtstreeks 
vertegenwoordigd 

rode gasolie rode gasolie, ofwel: gasolie en lichte stookolie, niet bestemd om 
te worden gebruikt voor het op de openbare weg voortbewegen 
van motorrijtuigen, bevattende de door de minister van Financi-
en voorgeschreven herkenningsmiddelen en overigens voldoen-
de aan door hem gestelde voorwaarden 

rooktabak verzamelnaam voor shag en pijptabak 
sluikerij smokkelarij, fraude 
somptuaire belastingen belastingen op luxe goederen en luxe diensten 
staatssecretaris  staatssecretaris van Financiën  
surtaxe compenserend, vereffenend recht, compenserende belasting, 

invoerrecht  
trafieken industriële bedrijven die zich bezighouden met het bewerken 

van aangevoerde grondstof 
tras metselspecie uit fijngemalen tufsteen 
trek aantal liters gedistilleerd dat men uit een bepaalde hoeveelheid 

meel kan halen. Hiervan komt de zegswijze: (niet) aan zijn 
trekken komen = zijn deel (niet) krijgen 

uitvoeringslasten administratievelastendruk + perceptiekosten 
vergunninghouder Nederlandse aanduiding voor het communautaire begrip erkend 

entrepothouder 
verjuis ongegist sap van onrijpe druiven 
Verkenning Belastingen in de 21e eeuw, Een verkenning, Tweede Kamer 

1997-1998, 25 810 nr. 2 
verlengbaar krediet de accijns wordt verschuldigd ter zake van de invoer en de 

verplichting tot de voldoening van de accijns wordt uitgesteld 
tot na de uitslag uit de kredietbergplaats. Onder accijnskrediet 
wordt verstaan: uitstel van betaling van de accijns na het mo-
ment van uitslag. Onder aflopend krediet wordt verstaan: het vol-
doen van de verschuldigde accijns uiterlijk op de laatste dag van 
een wettelijk bepaalde termijn volgende op die waarin de ac-
cijnszegels zijn aangevraagd bij de ontvanger, of binnen een 
bepaalde termijn na het betrekken van het accijnsgoed. De 
periode dient als overbrugging van de periode tussen deze aan-
vraag en de verkoop aan de consument 
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vermogen in 19e eeuwse teksten vrijwel steeds synoniem met het begrip 
draagkracht 

verponding grondbelasting 
vertier omzet, bedrijvigheid 
vlaktaks belastingregeling met één enkelvoudige grondslag, één enkel-

voudige maatstaf van heffing, één enkelvoudig tarief, zonder 
vrijstellingen, aftrekposten, verlaagde tarieven, teruggaafrege-
lingen of welke andere differentiatie dan ook 

zware stookolie niet als lichte olie, halfzware olie, gasolie of lichte stookolie aan 
te merken minerale oliën waarvan het vloeipunt niet boven de 
40 graden Celsius ligt 

 
 



1. Begrippen 

800 

 
 
 



 

801 

2. BEWINDSLIEDEN VAN FINANCIËN (1798-2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Agent van Financiën  Bestuur 
1798 I.J.A. Gogel vanaf 6 maart Uitvoerend Bewind 
1799 I.J.A. Gogel Uitvoerend Bewind 
1800 I.J.A. Gogel Uitvoerend Bewind 
1801 I.J.A. Gogel tot 2 oktober Uitvoerend Bewind 
1801 mr. A.S. Abbema 

vanaf 2 oktober tot 18 oktober 
Uitvoerend Bewind 

1801 mr. A.S. Abbema vanaf 18 oktober tot 
8 december 

Staatsbewind 

 Raad van Financiën  
1801 Raad van Financiën vanaf 8 december Staatsbewind 
1802 Raad van Financiën Staatsbewind 
1803 Raad van Financiën Staatsbewind 
1804 Raad van Financiën Staatsbewind 
1805 Raad van Financiën tot 1 mei Staatsbewind 
 Secretaris van Staat  
1805 I.J.A. Gogel vanaf 1 mei Raadpensionaris R.J. Schimmelpenninck 
1806 I.J.A. Gogel tot 5 juni Raadpensionaris R.J. Schimmelpenninck 
 Minister van Financiën  
1806 I.J.A. Gogel vanaf 5 juni Koning Lodewijk Napoleon 
1807 I.J.A. Gogel Koning Lodewijk Napoleon 
1808 I.J.A. Gogel Koning Lodewijk Napoleon 
1809 I.J.A. Gogel tot 27 mei Koning Lodewijk Napoleon 
1809 mr. J.H. Appelius vanaf 27 mei Koning Lodewijk Napoleon 
1810 mr. J.H. Appelius tot 1 december Koning Lodewijk Napoleon 
 Intendant-generaal van het Keizerrijk 

Frankrijk voor de financiën en schatkist in 
Holland 

 

1810 I.J.A. Gogel vanaf 30 oktober Keizer Napoleon Bonaparte 
1811 I.J.A. Gogel Keizer Napoleon Bonaparte 
1812 I.J.A. Gogel Keizer Napoleon Bonaparte 
1813 I.J.A. Gogel tot 16 november Keizer Napoleon Bonaparte 
 Voorlopig Bewind van 

mr. G.K. graaf van Hogendorp, 
L. graaf van Limburg Stirum en 
A.F.L.A. graaf van der Duyn van Maasdam 
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1813 mr. G.K. graaf van Hogendorp Bijdragen, 
L. graaf van Limburg Stirum en A.F.L.A. graaf 
van der Duyn van Maasdam van-
af 6 november tot 29 november  

Algemeen bestuur der Vereenigde 
Nederlanden (Voorlopig Bewind) 

 Commissaris-generaal van Financiën  
1813 E. Canneman vanaf 29 november Algemeen bestuur der Vereenigde 

Nederlanden (Voorlopig Bewind) 
1814 E. Canneman tot 14 maart Algemeen bestuur der Vereenigde 

Nederlanden (Voorlopig Bewind) 
1814 E. Canneman vanaf 14 maart tot 6 april Soeverein Vorst Willem I 
1814 mr. C.Ch. baron Six van Oterleek 

vanaf 6 april 
Soeverein Vorst Willem I 

1815 mr. C.Ch. baron Six van Oterleek 
tot 16 maart 

Soeverein Vorst Willem I 

1815 mr. C.Ch. baron Six van Oterleek 
vanaf 16 maart tot 16 september 

Koning Willem I 

 Commissaris-generaal van Financiën 
voorlopig bewind in de Zuidelijke Neder-
landen 

 

1814 mr. J.H. Appelius vanaf 11 augustus 1814 Koning Willem I 
1815 mr. J.H. Appelius tot 16 september 1815 Koning Willem I 
 Minister van Financiën   
1815 mr. C.C. baron Six van Oterleek 

vanaf 16 september 
Koning Willem I 

1816 mr. C.C. baron Six van Oterleek Koning Willem I 
1817 mr. C.C. baron Six van Oterleek Koning Willem I 
1818 mr. C.C. baron Six van Oterleek Koning Willem I 
1819 mr. C.C. baron Six van Oterleek Koning Willem I 
1820 mr. C.C. baron Six van Oterleek Koning Willem I 
1821 mr. C.C. baron Six van Oterleek tot 11 april Koning Willem I 
1821 F.A. Noël Simons vanaf 11 april tot 1 mei Koning Willem I 
1821 mr. C.T. Elout vanaf 1 mei Koning Willem I 
1822 mr. C.T. Elout Koning Willem I 
1823 mr. C.T. Elout Koning Willem I 
1824 mr. C.T. Elout tot 30 maart Koning Willem I 
1824 mr. J.H. Appelius vanaf 30 maart Koning Willem I 
1825 mr. J.H. Appelius Koning Willem I 
1826 mr. J.H. Appelius Koning Willem I 
1827 mr. J.H. Appelius Koning Willem I 
1828 mr. J.H. Appelius tot 12 april † Koning Willem I 
1828 P.A. Ossewaarde vanaf 12 april tot 10 juni Koning Willem I 
1828 mr. A.W.N. van Tets van Goudriaan 

vanaf 10 juni 
Koning Willem I 

1829 mr. A.W.N. van Tets van Goudriaan Koning Willem I 
1830 mr. A.W.N. van Tets van Goudriaan Koning Willem I 
1831 mr. A.W.N. van Tets van Goudriaan Koning Willem I 
1832 mr. A.W.N. van Tets van Goudriaan Koning Willem I 
1833 mr. A.W.N. van Tets van Goudriaan Koning Willem I 
1834 mr. A.W.N. van Tets van Goudriaan Koning Willem I 
1835 mr. A.W.N. van Tets van Goudriaan Koning Willem I 
1836 mr. A.W.N. van Tets van Goudriaan Koning Willem I 
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1837 mr. A.W.N. van Tets van Goudriaan tot 5 
januari † 

Koning Willem I 

1837 mr. A. van Gennep vanaf 10 januari Koning Willem I 
1837 mr. A. van Gennep tot 1 juni Koning Willem I 
1837 jhr. mr. G. Beelaerts van Blokland 

vanaf 1 juni 
Koning Willem I 

1838 jhr. mr. G. Beelaerts van Blokland Koning Willem I 
1839 jhr. mr. G. Beelaerts van Blokland Koning Willem I 
1840 jhr. mr. G. Beelaerts van Blokland tot 9 ja-

nuari 
Koning Willem I 

1840 mr. A. van Gennep vanaf 9 januari Koning Willem I 
1840 mr. A. van Gennep tot 31 juli Koning Willem I 
1840 J.J. Rochussen vanaf 31 juli tot 7 oktober Koning Willem I 
1840 J.J. Rochussen vanaf 7 oktober Koning Willem II 
1841 J.J. Rochussen Koning Willem II 
1842 J.J. Rochussen Koning Willem II 
1843 J.J. Rochussen tot 25 juni Koning Willem II 
1843 mr. J.A. baron van der Heim van Duivendijke 

vanaf 25 juni 
Koning Willem II 

1843 mr. J.A. baron van der Heim van Duivendijke 
tot 22 september 

Koning Willem II 

1843 mr. F.A. baron van Hall vanaf 22 septembe-
roepschrift 

Koning Willem II 

1844 mr. F.A. baron van Hall Koning Willem II 
1845 mr. F.A. baron van Hall Koning Willem II 
1846 mr. F.A. baron van Hall Koning Willem II 
1847 mr. F.A. baron van Hall tot en met 31 decem-

ber 
Koning Willem II 

1848 mr. W.L.F.C. ridder van Rappard 
vanaf 1 januari tot 25 maart 

Koning Willem II 

 Minister van Financiën Kabinet 
1848 G. graaf Schimmelpenninck 

vanaf 25 maart tot 17 mei 
Schimmelpenninck 

1848 P.A. Ossewaarde vanaf 17 mei tot 3 juni Schimmelpenninck 
1848 mr. P.Ph. van Bosse (a.i.) 

vanaf 3 juni tot 21 november 
Schimmelpenninck 

1848 mr. P.Ph. van Bosse vanaf 21 november De Kempenaer – Donker Curtius 
1849 mr. P.Ph. van Bosse Thorbecke I 
1850 mr. P.Ph. van Bosse Thorbecke I 
1851 mr. P.Ph. van Bosse Thorbecke I 
1852 mr. P.Ph. van Bosse Thorbecke I 
1853 mr. P.Ph. van Bosse tot 19 april Thorbecke I 
1853 mr. E.C.U. van Doorn vanaf 19 april Van Hall – Donker Curtius 
1854 mr. E.C.U. van Doorn tot 5 januari Van Hall – Donker Curtius 
1854  mr. F.A. baron van Hall 

vanaf 5 januari tot 1 mei 
Van Hall – Donker Curtius 

1854 dr. A. Vrolik vanaf 1 mei Van Hall – Donker Curtius 
1855 dr. A. Vrolik Van Hall – Donker Curtius 
1856 dr. A. Vrolik tot 1 juli  Van Hall – Donker Curtius 
1856 dr. A. Vrolik vanaf 1 juli Van der Brugghen 
1857 dr. A. Vrolik Van der Brugghen 
1858  dr. A. Vrolik tot 18 maart Van der Brugghen 
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1858  mr. P.Ph. van Bosse vanaf 18 maart Rochussen – Van Bosse 
1859 mr. P.Ph. van Bosse Rochussen – Van Bosse 
1860 mr. P.Ph. van Bosse tot 23 februari Rochussen – Van Bosse 
1860  mr. F.A. baron van Hall vanaf 23 februari Van Hall – Van Heemstra 
1861 mr. F.A. baron van Hall tot 14 maart Van Hall – Van Heemstra 
1861 jhr. mr. J.G.H. van Tets van Goudriaan vanaf 

14 maart 
Van Zuijlen van Nyevelt – Loudon 

1862 jhr. mr. J.G.H. van Tets van Goudriaan tot 
1 februari  

Van Zuijlen van Nyevelt – Loudon 

1862 G.H. Betz vanaf 1 februari  Thorbecke II 
1863 G.H. Betz Thorbecke II 
1864 G.H. Betz Thorbecke II 
1865 G.H. Betz tot 27 november Thorbecke II 
1865 mr. N. Olivier vanaf 27 november Thorbecke II 
1866 mr. N. Olivier tot 10 februari  Thorbecke II 
1866 mr. P.Ph. van Bosse 

vanaf 10 februari tot 1 juni 
Fransen van de Putte 

1866 mr. R.J. Graaf Schimmelpenninck van Nijen-
huis vanaf 1 juni 

Van Zuijlen van Nyevelt – Heemskerk 
Azn 

1867 mr. R.J. Graaf Schimmelpenninck van Nijen-
huis 

Van Zuijlen van Nyevelt – Heemskerk 
Azn 

1868 mr. R.J. Graaf Schimmelpenninck van Nijen-
huis tot 4 juni 

Van Zuijlen van Nyevelt – Heemskerk 
Azn 

1868 mr. P.Ph. van Bosse vanaf 4 juni Van Bosse – Fock 
1869 mr. P.Ph. van Bosse Van Bosse – Fock 
1870 mr. P.Ph. van Bosse Van Bosse – Fock 
1871 mr. P.Ph. van Bosse tot 4 januari Van Bosse – Fock 
1871 mr. P. Blussé van Oud-Alblas 

vanaf 4 januari 
Thorbecke III 

1872 mr. P. Blussé van Oud-Alblas tot 6 juli Thorbecke III 
1872 mr. A. van Delden vanaf 6 juli De Vries – Fransen van de Putte 
1873 mr. A. van Delden De Vries – Fransen van de Putte 
1874 mr. A. van Delden tot 27 augustus De Vries – Fransen van de Putte 
1874 jhr. mr. J.H. van der Heim 

vanaf 27 augustus 
Heemskerk Azn – Van Lynden van 
Sandenburg  

1875 jhr. mr. J.H. van der Heim Heemskerk Azn – Van Lynden van 
Sandenburg 

1876 jhr. mr. J.H. van der Heim Heemskerk Azn – Van Lynden van 
Sandenburg 

1877 jhr. mr. J.H. van der Heim tot 3 november  Heemskerk Azn – Van Lynden van 
Sandenburg 

1877 mr. J.G. Gleichman vanaf 3 november Kappeyne van de Coppello 
1878 mr. J.G. Gleichman Kappeyne van de Coppello 
1879 mr. J.G. Gleichman tot 20 augustus Kappeyne van de Coppello 
1879 prof. mr. S. Vissering vanaf 20 augustus Van Lynden van Sandenburg  
1880 prof. mr. S. Vissering Van Lynden van Sandenburg 
1881 prof. mr. S. Vissering tot 13 juni Van Lynden van Sandenburg 
1881 mr. C.Th. baron van Lynden van Sandenburg 

(a.i.) vanaf 13 juni tot 15 september 
Van Lynden van Sandenburg 

1881 mr. C.Th. baron van Lynden van Sandenburg 
vanaf 15 september 

Van Lynden van Sandenburg 

1882 mr. C.Th. baron van Lynden van Sandenburg Van Lynden van Sandenburg 
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1883 mr. C.Th. baron van Lynden van Sandenburg 
tot 23 april 

Van Lynden van Sandenburg 

1883 W.J.L. Grobbée vanaf 23 april Heemskerk Azn 
1884 W.J.L. Grobbée Heemskerk Azn 
1885 W.J.L. Grobbée tot 4 mei Heemskerk Azn 
1885 J.C. Bloem vanaf 4 mei Heemskerk Azn 
1886 J.C. Bloem Heemskerk Azn 
1887 J.C. Bloem Heemskerk Azn 
1888 J.C. Bloem tot 21 april  Heemskerk Azn 
1888 jhr. mr. K.A. Godin De Beaufort 

vanaf 21 april  
MacKay 

1889 jhr. mr. K.A. Godin De Beaufort MacKay 
1890 jhr. mr. K.A. Godin De Beaufort MacKay 
1891 jhr. mr. K.A. Godin De Beaufort 

tot 21 augustus 
MacKay 

1891 mr. N.G. Pierson vanaf 21 augustus Van Tienhoven 
1892 mr. N.G. Pierson Van Tienhoven 
1893 mr. N.G. Pierson Van Tienhoven 
1894 mr. N.G. Pierson tot 9 mei Van Tienhoven 
1894 mr. J.P. Sprenger van Eyk vanaf 9 mei Roëll 
1895 mr. J.P. Sprenger van Eyk Roëll 
1896 mr. J.P. Sprenger van Eyk Roëll 
1897 mr. J.P. Sprenger van Eyk tot 27 juli Roëll 
1897 mr. N.G. Pierson vanaf 27 juli  Pierson 
1898 mr. N.G. Pierson Pierson 
1899 mr. N.G. Pierson Pierson 
1900 mr. N.G. Pierson Pierson 
1901 mr. N.G. Pierson tot 1 augustus Pierson 
1901 mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg 

vanaf 1 augustus 
Kuyper 

1902 mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg Kuyper 
1903 mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg Kuyper 
1904 mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg Kuyper 
1905 mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg 

tot 16 augustus 
Kuyper 

1905 mr. Th.H. de Meester vanaf 16 augustus De Meester 
1906 mr. Th.H. de Meester De Meester 
1907 mr. Th.H. de Meester De Meester 
1908 mr. Th.H. de Meester tot 12 februari De Meester 
1908 mr. M.J.C.M. Kolkman vanaf 12 februari Heemskerk 
1909 mr. M.J.C.M. Kolkman Heemskerk 
1910 mr. M.J.C.M. Kolkman Heemskerk 
1911 mr. M.J.C.M. Kolkman Heemskerk 
1912 mr. M.J.C.M. Kolkman Heemskerk 
1913 mr. M.J.C.M. Kolkman tot 29 augustus Heemskerk 
1913 A.E.J. Bertling vanaf 29 augustus Cort van der Linden 
1914 A.E.J. Bertling tot 24 oktober Cort van der Linden 
1914 mr. M.W.F. Treub vanaf 23 oktober Cort van der Linden 
1915 mr. M.W.F. Treub Cort van der Linden 
1916 mr. M.W.F. Treub tot 8 februari Cort van der Linden 
1916 mr. dr. Ant. van Gijn vanaf 8 februari Cort van der Linden 
1917 mr. dr. Ant. van Gijn tot 22 februari Cort van der Linden 
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1917 mr. M.W.F. Treub vanaf 22 februari Cort van der Linden 
1918 mr. M.W.F. Treub tot 9 september  Cort van der Linden 
1918 mr. S. de Vries Czn. vanaf 9 september Ruys de Beerenbrouck I 
1919 mr. S. de Vries Czn. Ruys de Beerenbrouck I 
1920 mr. S. de Vries Czn. Ruys de Beerenbrouck I 
1921 mr. S. de Vries Czn. tot 28 juli Ruys de Beerenbrouck I 
1921 jhr. mr. D.J. de Geer vanaf 28 juli Ruys de Beerenbrouck I 
1922 jhr. mr. D.J. de Geer tot 18 september Ruys de Beerenbrouck I 
1922 jhr. mr. D.J. de Geer vanaf 18 september Ruys de Beerenbrouck II 
1923 jhr. mr. D.J. de Geer tot 11 augustus Ruys de Beerenbrouck II 
1923 dr. H. Colijn vanaf 11 augustus Ruys de Beerenbrouck II 
1924 dr. H. Colijn Ruys de Beerenbrouck II 
1924 dr. H. Colijn tot 4 augustus Ruys de Beerenbrouck II 
1925 dr. H. Colijn vanaf 4 augustus Colijn I 
1925 dr. H. Colijn Colijn I 
1926 dr. H. Colijn tot 8 maart Colijn I 
1926 jhr. mr. D.J. de Geer vanaf 8 maart De Geer I 
1927 jhr. mr. D.J. de Geer De Geer I 
1928 jhr. mr. D.J. de Geer De Geer I 
1929 jhr. mr. D.J. de Geer tot 10 augustus De Geer I 
1929 jhr. mr. D.J. de Geer vanaf 10 augustus Ruys de Beerenbrouck III 
1930 jhr. mr. D.J. de Geer Ruys de Beerenbrouck III 
1931 jhr. mr. D.J. de Geer Ruys de Beerenbrouck III 
1932 jhr. mr. D.J. de Geer Ruys de Beerenbrouck III 
1933 jhr. mr. D.J. de Geer tot 26 mei Ruys de Beerenbrouck III 
1933 mr. P.J. Oud vanaf 26 mei Colijn II 
1934 mr. P.J. Oud Colijn II 
1935 mr. P.J. Oud tot 31 juli Colijn II 
1935 mr. P.J. Oud vanaf 31 juli Colijn III 
1936 mr. P.J. Oud Colijn III 
1937 mr. P.J. Oud tot 24 juni Colijn III 
1937 mr. J.A. de Wilde vanaf 24 juni Colijn IV 
1938 mr. J.A. de Wilde Colijn IV 
1939 mr. J.A. de Wilde tot 19 mei Colijn IV 
1939 dr. H. Colijn (a.i.) van 19 mei tot 25 juli Colijn IV 
1939 C.W. Bodenhausen 

van 25 juli tot 10 augustus 
Colijn V 

1939 jhr. mr. D.J. de Geer vanaf 10 augustus De Geer II 
1940 jhr. mr. D.J. de Geer tot 3 september De Geer II 
1940 Ch.I.J.M. Welter (a.i.) vanaf 3 september Gerbrandy I 
1941 Ch.I.J.M. Welter (a.i.) tot 27 juli Gerbrandy I 
1941 mr. M.P.L. Steenberghe (a.i.) 

van 27 juli tot 17 november 
Gerbrandy I 

1941 ir. J.W. Albarda (a.i.) vanaf 17 november Gerbrandy I 
1942 ir. J.W. Albarda (a.i.) tot 9 december Gerbrandy I 
1942 ir. J. van den Broek vanaf 9 december Gerbrandy I 
1943 ir. J. van den Broek Gerbrandy I 
1944 ir. J. van den Broek Gerbrandy I 
1945 ir. J. van den Broek tot 23 februari Gerbrandy I 
1945 dr. G.W.M. Huysmans 

vanaf 23 februari tot 24 juni 
Gerbrandy II 

1945 prof. mr. P. Lieftinck vanaf 24 juni Schermerhorn-Drees 
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1946 prof. mr. P. Lieftinck tot 3 juli Schermerhorn-Drees 
1946 prof. mr. P. Lieftinck vanaf 3 juli Beel I 
1947 prof. mr. P. Lieftinck Beel I 
1948 prof. mr. P. Lieftinck tot 7 augustus Beel I 
1948 prof. mr. P. Lieftinck vanaf 7 augustus Drees – Van Schaik 
1949 prof. mr. P. Lieftinck Drees – Van Schaik 
1950 prof. mr. P. Lieftinck Drees – Van Schaik 
1951 prof. mr. P. Lieftinck tot 15 maart 1951 Drees – Van Schaik 
1951 prof. mr. P. Lieftinck vanaf 15 maart Drees I 
1952 prof. mr. P. Lieftinck tot 1 juli Drees I 
1952 dr. W. Drees (a.i.) 

van 1 juli tot 2 september 
Drees I 

1952 J. van de Kieft vanaf 2 september 1952 Drees II 
 

 Minister van Financiën Staatssecretaris van Financiën Kabinet 
1953 J. van de Kieft dr. W.H. van den Berge 

vanaf 1 februari 
Drees II 

1954 J. van de Kieft dr. W.H. van den Berge Drees II 
1955 J. van de Kieft dr. W.H. van den Berge Drees II 
1956 J. van de Kieft tot 13 oktober dr. W.H. van den Berge tot 13 oktober Drees II 
1956 prof. mr. H.J. Hofstra 

vanaf 13 oktober 
-- Drees III 

1957 prof. mr. H.J. Hofstra -- Drees III 
1958 prof. mr. H.J. Hofstra 

tot 22 december 
-- Drees III 

1958 prof. dr. J. Zijlstra (a.i.) 
vanaf 22 december 

-- Beel II 

1959 prof. dr. J. Zijlstra (a.i.) 
tot 19 mei 

-- Beel II 

1959 prof. dr. J. Zijlstra 
vanaf 19 mei 

dr. W.H. van den Berge 
vanaf 27 mei 

De Quay 

1960 prof. dr. J. Zijlstra dr. W.H. van den Berge De Quay 
1961 prof. dr. J. Zijlstra dr. W.H. van den Berge De Quay 
1962 prof. dr. J. Zijlstra dr. W.H. van den Berge De Quay 
1963 prof. dr. J. Zijlstra 

tot 24 juli 
dr. W.H. van den Berge De Quay 

1963 dr. H.J. Witteveen 
vanaf 24 juli 

dr. W.H. van den Berge Marijnen 

1964 dr. H.J. Witteveen dr. W.H. van den Berge Marijnen 
1965 dr. H.J. Witteveen 

tot 14 april 
dr. W.H. van den Berge tot 14 april Marijnen 

1965 dr. ir. A. Vondeling 
vanaf 14 april 

dr. W.L.G.S. Hoefnagels 
vanaf 1 juni 

Cals 

1966 dr. ir. A. Vondeling 
tot 22 november 

dr. W.L.G.S. Hoefnagels 
tot 22 november 

Cals 

1966 dr. J. Zijlstra 
vanaf 22 november 

-- Zijlstra 

1967 dr. J. Zijlstra tot 5 april  -- Zijlstra 
1967 dr. H.J. Witteveen 

vanaf 5 april 
dr. F.H.M. Grapperhaus vanaf 10 mei De Jong 

1968 dr. H.J. Witteveen dr. F.H.M. Grapperhaus De Jong 
1969 dr. H.J. Witteveen dr. F.H.M. Grapperhaus De Jong 
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1970 dr. H.J. Witteveen dr. F.H.M. Grapperhaus De Jong 
1971 dr. H.J. Witteveen 

tot 6 juli 
dr. F.H.M. Grapperhaus 
tot 6 juli 

De Jong 

1971 mr. R.J. Nelissen 
vanaf 6 juli 

mr. W. Scholten en 
mr. A.P.J.M.M. van der Stee 
vanaf 14 juli 

Biesheuvel 

1972 mr. R.J. Nelissen mr. W. Scholten en 
mr. A.P.J.M.M. van der Stee 

Biesheuvel 

1973 mr. R.J. Nelissen 
tot 11 mei 

mr. W. Scholten 
tot 19 maart 
en mr. A.P.J.M.M. van der Stee 
tot 12 maart 

Biesheuvel 

1973 dr. W. Duisenberg 
vanaf 11 mei 

A. de Goede vanaf 11 mei 
mr. A.P.J.M.M. van der Stee 
vanaf 11 mei tot 1 november 
drs. M.J. van Rooijen 
vanaf 21 december 

Den Uyl 

1974 dr. W. Duisenberg A. de Goede en drs. M.J. van Rooijen Den Uyl 
1975 dr. W. Duisenberg A. de Goede en drs. M.J. van Rooijen Den Uyl 
1976 dr. W. Duisenberg A. de Goede en drs. M.J. van Rooijen Den Uyl 
1977 dr. W. Duisenberg 

tot 19 december 
A. de Goede tot 19 december 
drs. M.J. van Rooijen tot 14 oktober 

Den Uyl 

1977 mr. F.H.J.J. Andriessen 
vanaf 19 december 

prof. mr. A. Nooteboom Van Agt I 

1978 mr. F.H.J.J. Andriessen prof. mr. A. Nooteboom Van Agt I 
1979 mr. F.H.J.J. Andriessen prof. mr. A. Nooteboom Van Agt I 
1980 mr. F.H.J.J. Andriessen 

tot 22 februari 
prof. mr. A. Nooteboom 
tot 23 februari 

Van Agt I 

1980 drs. G.M.V. van Aardenne 
(a.i.) 
vanaf 23 februari tot 5 
maart 

--  Van Agt I 

1980 mr. A.P.J.M.M. van der Stee 
vanaf 5 maart 

drs. M.J.J. van Amelsvoort 
vanaf 16 april 

Van Agt I 

1981 mr. A.P.J.M.M. van der Stee 
tot 11 september 

drs. M.J.J. van Amelsvoort 
tot 11 september 

Van Agt I 

1981 mr. A.P.J.M.M. van der Stee 
vanaf 11 september 

J.C. Kombrink vanaf 11 september Van Agt II 

1982 mr. A.P.J.M.M. van der Stee 
tot 29 mei 

J.C. Kombrink tot 29 mei Van Agt II 

1982 mr. A.P.J.M.M. van der Stee 
van 29 mei tot 4 november 

-- Van Agt III 

1982 dr. H.O.C.R. Ruding 
vanaf 4 november 

mr. H.E. Koning 
vanaf 5 november 

Lubbers I 

1983 dr. H.O.C.R. Ruding mr. H.E. Koning Lubbers I 
1984 dr. H.O.C.R. Ruding mr. H.E. Koning Lubbers I 
1985 dr. H.O.C.R. Ruding mr. H.E. Koning Lubbers I 
1986 dr. H.O.C.R. Ruding tot 14 

juli 
mr. H.E. Koning tot 14 juli Lubbers I 

1986 dr. H.O.C.R. Ruding 
vanaf 14 juli 

mr. H.E. Koning vanaf 14 juli Lubbers II 

1987 dr. H.O.C.R. Ruding mr. H.E. Koning Lubbers II 
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1988 dr. H.O.C.R. Ruding mr. H.E. Koning Lubbers II 
1989 dr. H.O.C.R. Ruding 

tot 7 november 
mr. H.E. Koning 
tot 7 november 

Lubbers II 

1989 W. Kok 
vanaf 7 november 

drs. M.J.J. van Amelsvoort 
vanaf 7 november 

Lubbers III 

1990 W. Kok drs. M.J.J. van Amelsvoort Lubbers III 
1991 W. Kok drs. M.J.J. van Amelsvoort Lubbers III 
1992 W. Kok drs. M.J.J. van Amelsvoort Lubbers III 
1993 W. Kok drs. M.J.J. van Amelsvoort Lubbers III 
1994 W. Kok tot 22 augustus drs. M.J.J. van Amelsvoort 

tot 22 augustus 
Lubbers III 

1994 drs. G. Zalm 
vanaf 22 augustus 

dr. W.A.F.G. Vermeend 
vanaf 22 augustus 

Kok I 

1995 drs. G. Zalm dr. W.A.F.G. Vermeend Kok I 
1996 drs. G. Zalm dr. W.A.F.G. Vermeend Kok I 
1997 drs. G. Zalm dr. W.A.F.G. Vermeend Kok I 
1998 drs. G. Zalm tot 3 augustus dr. W.A.F.G. Vermeend tot 3 augustus Kok I 
1998 drs. G. Zalm vanaf 3 augus-

tus 
dr. W.A.F.G. Vermeend 
vanaf 3 augustus 

Kok II 

1999 drs. G. Zalm tot 8 juni dr. W.A.F.G. Vermeend tot 8 juni Kok II 
1999 drs. G. Zalm vanaf 8 juni dr. W.A.F.G. Vermeend vanaf 8 juni Kok III 
2000 drs. G. Zalm dr. W.A.F.G. Vermeend tot 24 maart Kok III 
2000 drs. G. Zalm drs. W.J. Bos vanaf 24 maart Kok III 
2001 drs. G. Zalm drs. W.J. Bos Kok III 
2002 drs. G. Zalm tot 22 juli drs. W.J. Bos tot 22 juli Kok III 
2002 drs. J.F. Hoogervorst 

vanaf 22 juli 
drs. S.R.A. van Eijck 
vanaf 22 juli 

Balkenende 
I 

2003 drs. J.F. Hoogervorst 
tot 27 mei  

drs. S.R.A. van Eijck 
tot 27 mei 

Balkenende 
I 

2003 drs. G. Zalm vanaf 27 mei mr. drs. J.G. Wijn vanaf 27 mei Balkenende 
II 

2004 drs. G. Zalm mr. drs. J.G. Wijn Balkenende 
II 

2005 drs. G. Zalm mr. drs. J.G. Wijn Balkenende 
II 

2006 drs. G. Zalm tot 7 juli mr. drs. J.G. Wijn tot 7 juli Balkenende 
II 

2006 drs. G. Zalm vanaf 7 juli -- Balkenende 
III 

2007 drs. G. Zalm tot 22 februari -- Balkenende 
III 

2007 drs. W.J. Bos 
vanaf 22 februari 

mr. drs. J.C. de Jager 
vanaf 22 februari 

Balkenende 
IV 

2008 drs. W.J. Bos mr. drs. J.C. de Jager Balkenende 
IV 
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bestemmingslandbeginsel 14, 19, 38, 46, 50, 71, 72, 73, 74, 77, 82, 83, 

112, 313, 334, 415, 421, 441, 452, 466, 527, 
777 

bestemmingsverband, dwingend 612, 639, 641, 642, 652, 653 
bestrijdingsmiddelen 755 
betere wijnen 710 
Betuwelijn 17 
bezit, definitie 320 
bier, bitter 354 
bier, blond 354 
bier, bruin 354 
bier, definitie 354 
bier, donker 354 
bier, licht 354 
bier, licht en zwaar 354 
bier, ondergistend en bovengistend 354 
bier, roodbruin 354 
bier, zoet 354 
bier, zurig 354 
bier, zuur en fruitig 354 
bieren, luxe 710 
biergist 354, 356 
biermixen 140 



7. Zaken 

853 

binnengrens, begrip 412 
binnengrenseffect 311, 312, 658, 778, 785, 786 
binnenlandse belastingen, begrip 668, 711 
binnenlandse belastingen, definitie 669 
binnenwateren 416, 567, 569, 586 
binnenwateren, definitie 320 
bio-based economy 566 
biobenzine 529 
biobrandstoffen 200, 201, 208, 370, 567, 568, 588 
biobrandstoffen, richtlijn 201, 370 
biodiesel 201, 529 
bio-ethanol XXIII, 529, 548 
biokunststof 226 
biomassa 183, 212, 213, 567, 569, 576 
biomassa, definitie 576 
birra piccola 361 
bitumen 310 
bitumineus zand 369 
bitumineuze leisteen 369 
bitumineuze mengsels 369 
bloemen 356 
bloesemwijn 145 
BNI-middelen, financieringsbron van de 
Gemeenschap 

761 

boerenjongens 366 
boerenmeisjes 366 
bottelverliezen 517 
bovengisting 357 
Braathens rule 786 
Braathens-regel 55, 387, 388, 742, 778 
branderijen 138, 257 
brandewijn 138, 366 
brandhout 178, 371, 566, 576, 741 
brandnetel 356 
brandnetelwijn 145 
brandspiritus 52 
brandstof voor verwarming, gebruikt als ~, 
definitie 

320 

brandstofcellen 567, 569 
brandstoffen, hernieuwbare 567 
brandy de Jerez 366 
breezers 140, 233, 354, 387 
briketten 369 
bron, heffing bij de 255 
brood 23, 25, 166, 254, 258 
brouwerijen 82, 127, 151, 152, 155, 156, 234, 257, 354, 357 
brouwerijen, grootste 156 
brouwerijen, kleine 78, 127, 544 
brouwerijen, kleinste 156 
brouwgerst 355 
brouwproces 152, 355, 356 
bruinkool 310, 337, 338, 369, 526 



7. Zaken 

854 

BTW-middelen, financieringsbron van de 
Gemeenschap 

761, 772 

bunkervrijstelling 447 
Bureaux de Liaison Accises 432 
butaan 208 
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cacao 57, 158, 242 
calorisch vermogen 324 
Cavawijnen 360 
champignonvormige kurk 361, 363, 364, 550, 552 
chocolade 282 
cider 362 
citroenschillen 356 
clearingboard 311 
cognac 54, 366 
cokes 310, 337, 338, 369, 526 
cokesovengas 182 
collectievelastendruk 64, 210 
Comateb-regel 398, 399 
commiesen 249, 269 
Communautair Douanewetboek 309, 329, 485, 486, 487, 488, 491, 493, 495, 

496, 498, 500, 502, 507, 516 
communautaire wateren 569, 582, 583, 585 
communautaire wateren 569 
communautaire wateren, definitie 320 
community excise duties 782, 783, 787 
congestiebestrijding 191 
controlepraktijk 250 
corrigerend vermogen 1 
cost price component 788 
cost price increasing consumption taxes 788 
country of destination principle 785 
creamdranken 367 
crème de cacao 367 
crème de café 367 
crème de cassis 367 
crème de vanille 367 
crisisdistillatie 547, 548, 549 
cumulatieve cascadebelastingen 402 
curaçao 367 
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dadels 362 
dagbladaccijns 245 
de minimis 632, 634, 635, 636, 715 
decoctiemethode 355 
definitie 371, 624, 747 
definition 788 
denatureren, definitie 366 
dextrine 355 
diensten ten aanzien van accijnsgoederen 14, 393 
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diensten, accijnzen van 19, 20, 74, 85, 334, 393, 394, 395 
diensten, definitie 320 
diepinfiltratie 220 
diepzeedelfstoffen 755 
dierenwelzijn 77, 685, 755 
diritto erariale 679 
distilleerderijen 553 
distilleerderijen, kleine 553 
distorsieregime, definitie 617 
doe-het-zelfbelastingen 118 
doelmatigheidsbeginsel 15, 77 
douaneaangifte 340, 341, 492 
douaneaangifte, directe vertegenwoordiging 341 
douanebestemming 488, 493, 503, 504, 509 
douanebestemming ‘plaatsing onder een 
douaneregeling’ 

504 

douanebestemming wederuitvoer 512 
douane-expediteur 341, 496, 498 
douanerecht, eigenstandige positie accijnzen 
in het 

485 

douanerecht, fiscaal 329 
douanerecht, niet-fiscaal 329 
douanerechten van fiscale aard 328, 329, 663 
douaneregeling 340, 423, 425, 429, 484, 485, 495, 501, 504, 

505, 506, 507, 510, 524, 745 
douaneregeling ‘in het vrije verkeer brengen’ 488, 504, 509 
douaneregeling ‘opslag in douane-entrepot’ 506 
douaneregeling ‘opslag in een entrepot’ 425 
douaneregeling actieve verdeling 507 
douaneregeling actieve veredeling 497, 504, 508 
douaneregeling behandeling onder 
douanetoezicht 

504, 507 

douaneregeling communautaire 
douanevervoer 

516 

douaneregeling douanevervoer 430, 504, 506, 513 
douaneregeling extern communautair 
douanevervoer 

485 

douaneregeling extern communautaire 
douanevervoer 

490 

douaneregeling extern douanevervoer 498, 512 
douaneregeling intern communautaire 
douanevervoer 

489 

douaneregeling opslag in douane-entrepot 504 
douaneregeling passieve verdeling 504, 508 
douaneregeling tijdelijk vervoer 504 
douaneregeling tijdelijke invoer 509 
douaneregeling uitvoer 504, 512 
douaneregeling vrij verkeer 426, 609 
douaneregeling, beëindiging 424, 489, 510 
douaneregeling, communautaire, definitie 424 
douanetarief, communautair 710 
douanetarief, gemeenschappelijk 341, 713 



7. Zaken 

856 

douane-unie 146, 295, 329, 408 
Douanewet 328, 426, 463, 485, 486, 487, 510, 524, 609, 

610 
douanewetgeving, begrip 328, 329 
draagkrachtratio 68 
drankontmoediging 388 
drawback 276 
drogestofgehalte van wijn 359 
drogisterijen 353, 381, 382 
druiven 144, 145, 148, 359, 360, 362, 367, 398, 690, 

691, 705 
druiven, distillatie van 366 
druivenmoer 366 
druivenmost 145, 359, 360, 547 
druivensap 145 
druivenwijn 362, 545, 549, 689, 690 
druivenwijn, Luxemburgse 147 
druivenwijn, mousserend 359, 546 
druivenwijn, niet-mousserend 359 
dubbele accijnsdruk 462 
dubbelratio 15, 22, 122, 227, 230, 384, 391, 392, 395, 779 
duurzame ontwikkeling 15, 22, 61, 101, 110, 123, 124, 127, 182, 187, 

190, 202, 206, 210, 218, 247, 399, 579, 694, 
699, 740, 748 

dwingende reden van algemeen belang 684 
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Early Warning System 432, 433 
econometristen 91 
economic excise duties 788 
economische werking 14, 39, 46, 47 
eenmaligheid van de heffing 15 
égalité devant les charges publiques 62, 346 
EGKS 294 
eierkolen 369 
eigen behoefte, door particulieren voor ~ 
verkregen en door hen zelf vervoerde 
producten, definitie 

320 

eigenmiddelenbesluit 22 
eigenstandige positie in het douanerecht 485 
emulsielikeuren 367 
end user 787, 788 
energiebelasting, inbreukprocedure Polen 563 
energiebesparing 63, 191, 193 
energie-inhoud 247, 556 
energie-intensief bedrijf, begrip 573 
energiepolitiek 189, 205 
enig document 507, 513 
erkend entrepothouder (vergunninghouder), 
definitie 

466 

ethylalcohol 366, 368, 371, 391, 477, 478, 516, 536, 552, 
553, 554, 576, 707 
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Europees accijnsregime, definitie 314 
Europese Akte (1986) 296, 305, 409, 660, 751 
Europese Defensie Gemeenschap 294 
Europese Politieke Gemeenschap 294 
Europese vlaktaks 5, 659, 757 
Excise Movement and Control System 434 
expendisture, productive and consumptive 787 
expenditures, productive 782 
expenditure-steering effect 788 
externe kosten van roken en drinken 757 
extractgehalte 156, 357, 358, 543 
extractgehalte, definitie 357 
extraterritoriale bedrijven 117 
 
F 

 

feitelijke beschikkingsmacht, definitie 471 
fijnstofemissies 755 
financieringbronnen van de EU 761, 772 
fiscaal discriminatieverbod 46, 76, 81, 83, 155, 156, 175, 221, 222, 324, 

395, 403, 610, 611, 631, 642, 643, 647, 649, 
661, 665, 667, 668, 670, 679, 681, 688, 689, 
690, 691, 692, 693, 696, 698, 700, 703, 705, 
708, 715, 716 

fiscaal discriminatieverbod, reikwijdte 677 
Fiscalis, communautair programma 300 
fitnessinstellingen 756 
foezelolie 368 
formaatzegel 245 
formal excise duties 788 
frambozen 367 
fructose 355 
fruitteelt 144, 145 
fust 354 
fust, dubbel 270 
fustwijnen 141, 144 
 
G 

 

gagel 356 
garenweverijen 54 
gebruikte auto’s en motoren 717, 736 
gedenatureerd zout 270, 272 
gedenatureerde alcohol 555, 741 
gedistilleerdverordening 365, 366 
geldschepping 767 
geleidedocument voor wijnbouwproducten 417 
gelijksoortigheid, definitie 689 
gelijksoortigheid, maatstaf 689 
gember 356, 363 
gemberbier 362 
gemeenschappelijk douanetarief 341, 710, 713 
gemeenschappelijk handelspolitiek 295, 509, 668, 710 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 547, 715 
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gemeenschappelijke markt, definitie 295 
gemeenschappelijke markt, ratio 294 
gemeenschapstrouw 308, 396, 518, 612, 633, 638 
geneesmiddel, definitie 320 
general funds 788 
generatorgas 369 
geregenereerde olie 699, 700 
geregenereerde tabak 374, 375 
gerst 354, 355 
gerstemout 354, 355 
gerstkorrel 355 
gin 367, 613, 708 
ginseng 367 
ginsengtonic 360 
gistkuip 356 
gloeilampen 755 
glucose 253, 275, 355 
goederen, accijnzen van 19 
goederen, definitie 320, 677 
goederen, ongelijke 61 
goederen, persoonlijke, ~, definitie 320 
government as such 788 
graanrechten 257 
granen XXIII, 20, 154, 255, 257, 355, 366, 367 
grappa 366 
grassen XXIII 
grens, binnengrens, definitie 403 
grens, gemeentegrens 408 
grens, provinciegrens 403 
gries 355 
Groenboek over het Europese energiebeleid 615 
groene stroom 211, 212, 221 
groenten 356 
groentesap 231, 362, 367 
grondnotenolie 369 
Grondslagenontwerp (1915) 70, 160, 161, 235 
grondstoffen, accijnsheffing van 393 
grondwaterwinning 220 
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halfcokes 369 
handelingen gemeenschapsinstellingen, non 
existent, ongeldig, onwettig, onrechtmatig, 
nietig 

613, 706, 708 

handelspolitiek 81, 82 
handelspolitiek, beschermende 79, 81 
handelspolitiek, gemeenschappelijke 295, 509, 668, 710 
handelspolitiek, protectionistische 79 
handelspolitiek, protectionistische 82 
hanebalken 249 
harmonisatie, definitie 299 
heffing van gelijke werking 408, 652, 662, 663, 664, 665, 669, 696 
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heffing van gelijke werking, definitie 410 
hernieuwbare brandstoffen 567 
hernieuwbare energiebronnen 567, 623, 750, 753, 754 
Hertoginnedal, kasteel van 294 
hoedster van de interne markt 307 
hoeksteen van het beste stelsel 34, 64, 68 
hogesnelheidsspoorwegen 613, 615 
hogetemperatuursteenkoolteer 369 
hongersnood 257 
honing 356 
honingdrank 362 
honingwijn 362 
hoofdelijke aansprakelijkheid 336 
hoog beschermingsniveau 695 
hout 52, 208 
houtgeest 52, 253, 366 
huiszoeking 480 
Hutchings-rapport 765 
 
I 

 

ijzerverbindingen 360, 363, 367 
impôt unique 775 
inbreukprocedure Duitsland, 
heffingsgrondslag minerale oliën 

324 

inbreukprocedure Frankrijk, 
minimumkleinhandelsprijzen tabakswaren 

379 

inbreukprocedure Malta, autobelastingen 727 
inbreukprocedure Nederland, BTW-tarief 
water 

222 

inbreukprocedure Polen, energiebelasting 563 
inbreukprocedure Roemenië, autobelastingen 727 
inbreukprocedure, politieke overwegingen 322 
incidence 92 
incidence, directe 92 
incidence, economic 93 
incidence, effective 93 
incidence, impact 93 
incidence, indirecte 92 
incidence, statutory 93 
infusiemethode 355 
inklaren 503 
inklaren, definitie 503 
inkomensherverdeling 62, 64 
inmaischen 355 
inputvrijstelling 584, 585, 742 
internal market principle 783, 784, 785, 786 
internal market, definition 785 
internal market, ideal picture 785 
interne markt, definitie 295, 776 
interne markt, hoedster van de 307 
interne markt, ideaalbeeld VII, 4, 304, 313, 314, 659, 776 
internemarktbeginsel 14, 72, 73, 74, 308, 310, 311, 312, 441, 452, 
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457, 460, 462, 536, 555, 656, 657, 658, 660, 
749, 776, 777, 778, 783 

internemarktbeginsel, definitie 295, 453 
internemarktbeginsel, strijd met 476, 482 
internemarktconcept 296, 660 
internemarktstreven 308 
invoer, compenserende heffing bij 19 
invoer, definitie 484 
irritatiebelastingen 169 
isoglucose 281 
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jenever 87, 88, 129, 139, 143, 342, 367, 464 
jeneverargument 136 
jeneverbes 356, 367 
jeneverbranders 95 
joints 478, 737 
jojobaolie 369 
juridische neutraliteit 75, 79, 371 
justitia distributiva 15, 62, 63 
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kaartspel 245, 246 
kalfroom 279 
Kalorieke, het 178 
kaneel 356 
kantoor van doorgang 497 
karwijzaad 367 
katoendrukkerijen 265 
katoenweverijen 54 
katoenzaadolie 369 
kersen 356, 362, 367 
kersenbrandewijn 366 
Keuringsraad Openlijke Aanprijzing 
Geneesmiddelen 

382 

klaringskuip 356 
kleerbleekers 261 
klein zegel 245 
kleinhandelsprijs, begrip 162 
kleinverbruikbelasting 223 
kleurstoffen 356, 366, 367 
klimaatneutrale brandstoffen 200 
klimaatneutrale energiedragers 212 
koelbergplaatsen 270 
kokosolie 369 
kolen 51, 52, 182, 184, 206, 208, 247, 327, 337, 338, 

340, 529, 567, 588 
kolen- en staalproductie 294 
kolengas 182 
komijnzaad 367 
kookmaischer 356 
kooldioxide 205, 356, 372, 387 
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koolhydraten, vergistbare 357 
koolteer 369 
koolwaterstoffen, acyclische 370, 427 
koolwaterstoffen, aromatische 366, 427, 428 
koolwaterstoffen, cyclische 370 
koolwaterstoffen, gasvormige 188, 369, 427, 568 
koolwaterstoffen, verzadigde acyclische 428 
koolwaterstoffen, vloeibare 188 
koolzaad XXIII 
koolzaadolie 369 
kopersstaking 61 
kopraolie 369 
korenmolenaar 20, 254 
koriander 356 
Korn 367 
kraambed der huismoeder 249 
krieken 356 
kriekenbier 354 
kruidenbier 362 
kruidenierswinkels 144 
kruidenmengsels 360, 690 
kruidensigaretten 60, 381, 382 
kummel 367 
kwaliteitscontroles 54 
kwaliteitswijnen 360, 398, 690, 691 
kwaliteitswijnen, betere 710 
kwartje van Kok 197, 199, 200 
kwartje van Kok, mytisch aura 199 
Kyoto-protocol 206, 750 
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laatmiddeleeuws Frans 15 
lage gisting 356, 357 
lakenfabrieken 265 
landbouwhuisdieren 20 
landbouwproducenten 715 
landbouwproducten 307, 685, 688, 690, 704, 747 
landbouwvrijstelling 653 
Latijn 15 
lecithine 367 
legal certainty principle 787 
legal ground 781 
legal ground, definition 9, 781 
legaliteitsbeginsel 14, 232, 313, 776 
legality principle 787 
lekkage 462 
lekverliezen 517 
levensmiddelenprijzen 257 
levering, definitie 320 
leveringsconditie franco bedrijf 526 
leveringsconditie franco huis 526 
lidstaat van bestemming, begrip 439 
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likeuren 366 
likeurstokers 54 
likeurwijn 360, 690, 691 
likeurwijnen 360, 363, 550, 551, 677, 681 
limonade 222 
limonades 145, 354, 367 
Lindfors-arrest 407 
linnenblekerijen 265 
lipbloemigen 382 
literatuur, fiscale 1 
LNV / Dienst Regelingen 477 
LNV / directie Industrie en Handel 434 
loodwitmakerijen 54 
losleiding 480 
luchtruim 530, 531, 533 
lucifers 253 
luxe bieren 710 
 
M 

 

madeira 690 
madeirawijn 360 
maischproces 355, 356 
maïshakselmachine 482 
malton 362 
maltose 355 
Malveseye 360 
mangaanknollen 755 
mangelwortel 276 
margarine 253, 369 
marktordening wijn 547, 549, 748 
Marsala 360 
Marshallhulp 27, 188, 293 
material excise duties 788 
maximumkleinhandelsprijs 378, 379 
mededingingverhoudingen tussen bier en 
wijn 

704 

medische doeleinden, definitie 320 
meel 128, 138, 152, 355 
meest gevraagde prijsklasse, begrip 590 
meesteres van den vleeschkuip 249 
melassealcohol 470 
merken van minerale oliën, definitie 320 
methaan 369, 567, 569 
methanol XXIV, 366, 368, 370, 427, 576 
methylalcohol 52, 370, 427, 576 
microbiologisch proces 356 
middeleeuws Latijn 16 
middeleeuws Nederlands 16 
Middellatijn 15 
Middelnederlands 16 
minerale oliën in kleinhandelsverpakkingen 461 
minerale teer 369 
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mineralogische procédés 372 
minimumkleinhandelsprijs 378, 379, 380, 381, 692 
mirabelle 367 
mishandeling 100 
mixdranken 140 
mobiliteitsbeperking 7, 22, 57, 63, 78, 101, 187, 191 
montillawijn 360 
Moscatel de Setubal 360 
most 360, 362 
mosterdzaadolie 369 
mout 354, 355 
mouterij 355 
moutextract 362 
moutsuiker 253 
Movement Verification System 431, 434 
munt 356 
muskaatwijn 360 
mutaties, endogene 104 
mutaties, exogene 104, 218 
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national excise duties 787 
natuurlijk asfalt 369 
natuurlijke bitumen 369 
Neolatijn 16 
neutraliteit EB-heffing 371 
neutraliteit, externe 75, 76, 313, 611, 661, 665 
neutraliteit, interne 75 
neutraliteit, juridisch 75, 79, 371 
neutraliteitsbeginsel 14, 75, 313, 319, 336, 768 
New Computerised Transit System (NCTS) 309, 507 
Nicotiana Tabacum 759 
Nicotiana Tabacum en de Nicotiana Rustica 759 
non-community excise duties 787 
normaaltype 342 
normale reservoirs, definitie 661 
noten 356 
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obesitas 755, 756 
oenologie 548 
oeverfiltratie 220 
offerevenredigheid 62 
oliebelasting, algemene 27, 188 
oliën, geblazen 369 
oliën, gedehydreerd 369 
oliën, geëlaïdiniseerd 369 
oliën, gehydrogeneerd 369 
oliën, gekookt 369 
oliën, geoxideerd 369 
oliën, gezwaveld 369 
oliën, veresterd 369 
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olijfolie 369 
omgekeerde discriminatie, begrip 411 
omzetbelasting 21, 28, 38, 48, 49, 50, 53, 70, 113, 114, 115, 

119, 173, 174, 192, 229, 233, 253, 284 
omzetbelasting 66, 175, 176, 219, 272, 300, 312, 350, 378, 

394, 467, 478, 484, 490, 493, 494, 495, 498, 
500, 501, 502, 509, 525, 592, 593, 597 

omzetbelasting 1933 69 
omzetbelasting bij diefstal 525 
omzetbelasting bij invoer 484, 486 
omzetbelasting geen accijns 43, 49 
omzetbelasting, algemene verbruiksbelasting 175 
omzetbelasting, geen algemene 
verbruiksbelasting 

44 

omzetbelasting, harmonisatie 147 
omzetbelasting, invoering 1933 86 
omzetbelasting, karakter 20 
omzetbelasting, sedert het bestaan van 38 
omzetbelasting, vooruitblik op de 35 
onderafwenteling 96 
ondergist 356 
ondergisting 356 
ondernemerschap en werkgelegenheid, 
bevordering van 

755 

onderwijsinstellingen 756 
onding 70, 210 
ongemouten 355, 356 
onregelmatig binnenbrengen 502, 504 
onregelmatigheden en overtredingen, doel 
regeling 

469 

onregelmatigheid of overtreding 337, 418, 442, 465, 468, 469, 480 
onthoudingsbeginsel 36 
ontploffingsgevaar 462 
onttrekking aan douanetoezicht, definitie 491 
onveraccijnsd slachten van 
belastingambtenaren 

250 

ooftbouw 145 
opbrengstgenererend vermogen 1, 13, 15, 20, 28, 313, 778 
oppervlaktedelfstoffen 755 
opslagproblemen 462 
Oudnederlands 16 
ouzo 553, 613, 707, 708, 709 
overafwenteling 96 
overheid als zodanig 37, 118 
overige gassen 529 
overmacht, definitie 320 
overponden 276, 278 
overwenteling 89 
oxo-alcoholen 372 
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paarsedieselregeling 204 
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pacificatie van de suikeraccijns 279 
palmolie 369 
palmpittenolie 369 
palmwijn 362, 367 
parlementaire enquête, eerste, inzake de 
zoutaccijns 

267, 268 

pekcokes 369 
peper 356 
perenbrandewijn 366 
pères fondateurs 294 
petroleumbitumen 369 
petroleumcokes 369 
Pigou, leer van 100, 101, 106, 757, 760 
Pigouviaans beprijzen 98, 123 
Pigouviaans tarief voor de tabaksaccijns 779 
Pigouviaanse belastingen 100 
Pigouviaanse gedaante voor de alcoholaccijns 4, 659 
Pigouviaanse gedaanten voor de tabaksaccijns 4, 659 
Pigouvian rate for tobacco excise duties 788 
Piquette 362 
Plan van algemeene belastingen 24, 128 
planten 356, 454 
planten, aromatische 359, 360 
plantendelen 367 
plantenextracten 367 
plantensoorten 753 
plantenziekten 257 
plunderingen van bakkerskarren 257 
plunderingen van winkels 257 
pluraliteit schuldenaren 492, 493 
pompoen 356 
port 360 
Port 360 
portwijn 360 
postorderverkopen 526 
premixen 61, 140 
price elasticity 787 
prijselasticiteit 32, 61, 63, 95, 96, 104, 119, 764 
prijselasticiteit aandelentransacties 764 
prijselasticiteit aardgas 33 
prijselasticiteit alcohol 33, 758 
prijselasticiteit benzine 33 
prijselasticiteit effectenmarkttransacties 763 
prijselasticiteit elektriciteit 34 
prijselasticiteit energie algemeen 34 
prijselasticiteit financiële diensten 763 
prijselasticiteit financiële instellingen 763 
prijselasticiteit financiële markten 764 
prijselasticiteit frisdranken 34 
prijselasticiteit futures 764 
prijselasticiteit grondwater 34, 220 
prijselasticiteit interbancaire transacties 763 
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prijselasticiteit shag 34 
prijselasticiteit sigaretten korte termijn 34 
prijselasticiteit sigaretten langere termijn 34 
prijselasticiteit tabaksproducten 168 
prijselasticiteit transacties retailmarkt 763 
prijselasticiteit water 34 
prijselasticiteit wegverkeerbrandstoffen 34 
prijselasticiteit, empirisch 763 
prijsvorming 41, 49, 59, 94, 95, 764 
prijsvorming, kunstmatig 24, 100, 127, 164, 210, 272, 716 
prijsvorming, politieke 14, 100 
probleemdrinken en -roken 757 
producten, definitie 677 
productiebelasting 14, 95, 273 
productiebelastingen 90 
productiefactoren 15 
productieketen 50, 112, 113, 114, 118 
productieprocédé 221, 317, 689, 690, 693, 696, 697, 698, 701, 

703, 704, 744 
production chain 788 
productkosten, begrip 741 
Productschap voor Bier 354 
proefproject, begrip 568, 569 
proefprojecten 567, 568 
propaan 208, 369 
prosecco 361 
pruimenbrandewijn 366 
pyridine 366 
 
Q 

 

quetsch 367 
 
R 

 

raapzaadolie 369 
raki 367, 472 
Ramsey rule 33 
rangorde 345 
rapport-Hutchings 765 
ratafias 367 
rechtbankpresident 250 
rechtsgelijkheidsbeginsel 74, 318 
rechtsgrond 3, 11, 14, 29, 36, 48, 63, 70, 121, 124, 126, 127, 

133, 134, 136, 137, 153, 178, 185, 186, 200, 
208, 229, 233, 234, 284, 285 

rechtsgrond, begrip 4, 5 
rechtsgrond, definitie 9, 781 
rechtszekerheidsbeginsel 14, 313, 352, 776 
rechtvaardige verdeling belastingdruk 15, 57, 66, 70, 314, 740, 778, 780 
reizigersvrijstelling 531, 533 
research 54 
reservoir regulations 784, 786 
reservoirregeling 482, 658, 777 
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reservoirregeling 482, 483 
reservoirregeling, definitie 481 
reservoirs, normale, definitie 661 
revenue-generating capacity 781 
Richtlijn biobrandstoffen 567 
Richtlijn energiebelastingen, ratio 316 
richtlijnen, non existent, ongeldig, onwettig, 
onrechtmatig, nietig 

708 

Rijksveeschatters 251 
rijstwijn 362 
roken, stoppen met 60, 381 
Romeins recht 456 
room 367 
rozijnenwijn 362 
rum 365, 367, 613, 708 
rustpunt 92, 93 
 
S 

 

saccharimetrie 278 
saccharomyces carlsbergensis en 
saccharomyces cerevisiae 

356 

sacharine-saturni stokerijen 54 
sacharometer 358 
sacharose 355 
saffloerzaadolie 369 
sake 362 
samoswijn 360 
sangria 360 
schatkist, communautaire 14, 50, 72, 73, 312 
schatkist, één (1798) 128 
schatkist, Europese 660 
scheepsprovianderingsbedrijf 473, 474 
schorsingsregeling, definitie 466 
schrootmolen 355 
Schuman-plan 294 
Selbstbesteuerung 32, 118 
sherry 360, 363, 690, 691 
Sherry 360 
sherrywijn 360 
shifting 787 
shifting process 781 
shooters 140, 233, 354, 387 
sinaasappelschillen 356 
Sint-Jansbrood 367 
slijt, heffing bij de 235, 255 
smaaktesten 54 
snus 373 
Socridis-regel 706, 707, 708 
sojaolie 369 
somptuaire belastingen 32 
source, heffing bij de 235, 255 
Spaak-rapport 294 
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spaarlampen 755 
sparrenbier 362 
special consumption taxes 788 
specifieke doeleinden 334 
speelkaarten 244 
spijkerpakkenproletariaat 165 
sportverenigingen 756 
sprossenbier 362 
spruce 362 
staatsmiddelen, definitie 621, 622, 624 
staatsmiddelen, met staatsmiddelen 
bekostigd, begrip 

622 

stamwort 543 
stamwortgehalte 357 
standolie 369 
steenkoolgas 369 
Stelselwet 1821 24, 40, 152, 158, 179, 235, 238, 248, 255, 256, 

259, 273 
steranijszaad 367 
steun, begrip 616 
stokerijen van chemicaliën 54 
stokerijen van reukwater 54 
stookolie, zware 190, 208, 388, 558, 588, 742 
stratosfeer 137 
subsidie, begrip 617 
suiker 356 
suikerconventie 81, 278, 279, 280 
Suikerquaestie 278 
suikerrietmelasse 367 
suikerrietsap 367 
sustainable development 782 
System of Exchange of Excise Data 431, 434 
Système d’information préalable en matière 
d’accises 

432, 434 

systhema-Gogel (1805) 128, 141, 158, 245, 259, 265 
Szamorodni 360 
 
T 

 

tabak voor oraal gebruik 372 
tafelwijn 360, 398, 690, 691 
tafia 367 
tariefsverschillen, grootste manco in het 
accijnsregime 

536 

tax burden 782 
tax source, stable 787 
taxes on knowledge 283 
tekorten en verliezen 480 
televerkopen 526 
tequila 367, 613, 708 
teringachtigen toestand 251 
terugwenteling 89 
thee 56, 57, 151, 158, 237, 240, 241, 242, 243, 253, 
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356 
toetreding tot het wegennet 408 
Tokay 360 
tokayerwijn 360 
tollinien, binnenlandse 56 
tollinies 311, 663 
toluol 427, 428 
transfer of tax liability schemes 784, 786 
turf 52, 80, 128, 129, 178, 180, 208, 251, 369, 371 
turnover tax 787 
tussenproducten 151, 326, 338, 352, 353, 360, 361, 362, 363, 

365, 453, 536, 550, 552 
tussenproducten, definitie 363 
tussenproducten, mousserende 364 
tussenproducten, mousserende en niet-
mousserende 

363, 364 

tussenproducten, niet-mousserende 364 
tweestappenprocedure 683, 689, 703 
typeringen 118 
typification 787 
 
U 

 

uitlegging, minst strenge 389 
uitslag, definitie 443, 444 
uitvoer, aantonen 512 
uitvoer, definitie 424, 511 
Uitvoeringsverordening bij het CDW 328, 485, 486, 487, 500, 501 
uitvoersteun 634 
ultraviolette straling 137 
Unie van Utrecht 260 
 
V 

 

vaart, definitie 320 
vandalisme 100 
vanille 356 
variabilisatie van autokosten 189, 190, 193, 194, 196, 200 
veerdienst 532 
veetaxaties 251 
veraccijnsd vervoer, definitie 422 
verblijfplaats, gewone 734 
verborgen agenda 461 
verbruiker, uiteindelijke 14, 15, 26, 27, 75, 83, 89, 90, 114, 118, 172, 

331, 380, 778 
verbruikers, uiteindelijke 95 
verbruiksbelasting, definitie 113 
verbruiksbelastingen, algemene 18, 35, 38, 44, 48, 49, 70, 112, 113, 114, 124, 

174, 175, 181, 390, 403 
verbruiksbelastingen, bijzondere 18, 19, 22, 26, 43, 44, 45, 48, 49, 70, 83, 112, 

114, 118, 122, 124, 330, 333, 334 
verbruiksbelastingen, kostprijsverhogende 118 
verdampingsverliezen 481, 516, 517, 522 
Verdrag van Chicago 581 
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Verenigde Naties, heffingsmandaat 755 
verfrissingsconvenant 91 
vergistbare koolhydraten 357 
vergistbare suikers 357 
vergisting 355, 356, 358, 359, 365 
vergistingsgraad 357 
verkeersongevallen 100 
verkopen op afstand, definitie 438 
verlegging 347, 348, 349, 407, 408, 414, 423, 433, 486, 

510 
verleggingsregelingen 313, 658, 777 
verliezen en tekorten 480 
verliezen tijdens vervaardiging of opslag 481 
verliezen tijdens vervoer van vluchtige 
stoffen 

481 

verloren gegaan 605 
vermis, definitie 520 
vermogen onderscheid aan te brengen 15 
vermout 359, 360, 361, 363, 690, 691 
verpakkingen, primaire, secundaire en 
tertiaire 

226 

verplaatsingseffecten 182, 211 
versuikering 355, 356 
vervaardigen 342, 343, 344 
vervaardigen, definitie 463 
vervaardigingswijze 692, 693, 694, 695, 696 
vestigingsplaatsconcurrentie 182 
vijgen 356, 362 
vitaminen 360, 363, 367 
vlaktaks, Europese 5, 659 
vleeschkuip, meesteres van den 249 
vliegtuigbrandstof 203, 310 
voederbiet 276 
voedingsmiddelen eko-keurmerk 755 
voedingssupplement 360, 367 
volksdrank 146, 151, 153, 154, 227, 239, 242 
volksgezondheid 15, 21, 22, 29, 52, 63, 78, 101, 122, 123, 124, 

136, 155, 161, 163, 165, 169, 265, 380, 384, 
385, 392, 598, 650, 740, 746, 747 

voorhanden hebben, definitie 320, 465 
voorhanden hebben, uitbreiding begrip 451 
voortstuwing luchtvaartuigen 582, 589 
voortstuwing schepen 192 
voortwenteling 89 
vrachtdocument 427, 428 
vrijhandelspolitiek 82 
vrijheid van drukpers 283 
vrijheidsbeginsel 296 
vruchtenbier 354 
vruchtenconcentraten 367 
vruchtenextracten 356 
vruchtensap 140, 141, 145, 170, 222, 230, 240, 367 
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vruchtenwijn 144, 145, 362, 398, 545, 549, 689, 690, 691 
vruchtenwijn, accijnsvrijstelling 144, 145 
vruchtenwijn, mousserend 546 
 
W 

 

warm wort 670 
waterbelasting, algemene 218, 222 
watergas 369 
waterstof 200 
welvaartsbeginsel 15, 63, 77, 313, 779 
werkgelegenheid en ondernemerschap, 
bevordering van 

755 

werkman 179 
Wet op de omzetbelasting 1933 241 
Wet op de omzetbelasting 1968 221 
Wet van Engel 25 
wetenschappelijk erkende medicinale, 
therapeutische of profylactische werking 

382 

wetenschappelijk onderzoek 554, 741 
wetenschappelijke doeleinden 554, 741 
wetenschappelijke gegevens 695 
wetenschappelijke kringen 274 
wetenschappelijke proefnemingen 541, 596, 741 
whisky 366, 479, 613, 708 
wiebeltax 126 
wieg van den zuigeling 249 
wijn, versterkte 360 
wijnbouwbelangen 148, 307 
wijnbouwdocument 417 
wijnbouwlanden 547 
wijnbouwmethoden 704 
wijnbouwproduct 704 
wijnbouwproducten 16, 417 
wijnbouwwetgeving 417 
wijnen, betere 710 
wijnen, gearomatiseerde 360, 361, 690 
wijnmarktordening 547, 549 
wijnmixen 140 
wijnmoer 362 
wijnoverschot 548 
wijnplas 547 
wijnproductie, 
kwaliteitsverbeteringsprogramma’s 

549 

wijnproductie, ongeveer 180 miljoen 
hectoliter 

548 

wijnpromotiefondsen 549 
windenergie 211, 221 
Witboek over de voltooiing van de interne 
markt 

296, 305, 315, 403 

Witboek over groei en concurrentiekracht 209, 538 
Witboek over het vervoerbeleid 203 
wodka 366, 498, 613, 708 
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wort 64, 152, 235, 355, 356, 357, 358, 671 
wort, definitie 355 
wort, gehopt 355, 356 
wort, warm 671 
 
X 

 

xereswijn 360 
xylol 427, 428 
 
Z 

 

zakelijk gebruik 565 
zeepfabrikanten 265 
zeepverbruikers 261 
zegel, klein 245 
zekerheid en wettelijke rente 351 
zekerheid stellen 17, 337, 339, 349, 350, 351, 416, 418, 429, 

450, 452, 469, 480, 528, 543, 549, 598, 599, 
600, 601, 604, 766 

zekerheidstelling, gecentraliseerde 309 
ziekenhuizen 554, 741 
zoethout 356 
zoetwaterbesparing 218 
zonnebloemzaad 369 
zonne-energie 211, 221 
zout voor luchtzuivering 270 
zwavel 187, 193, 200, 204 
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