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Een onderzoek naar de rechtsgronden van 
de Nederlandse accijnzen aan de hand van 

200 jaar parlementaire geschiedenis (1805-2007) 
en naar de werking van het Europese 

accijnsregime binnen de interne markt in het 
licht van deze rechtsgronden 
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Van dit proefschrift verschijnt een handelseditie bij uitgeverij Kluwer te Deventer in 
de serie Europese Fiscale Monografieën, ISBN 978 90 13 05543 6. 



Aan mijn ouders 
 



 

Welaan dan, mijn Boekje! Gij treedt in de wareld: 
 voor altijd verlaat gij mijne eenzame cel;  
Aan U had ik meest mijn genoegen te danken, 
 en – nu gaan we scheiden. – Het moet zoo! – Vaarwel!  
 
 
 
L. Rietberg in: Dichten over dichten, Bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van de 19e en 
20e eeuw, Amsterdam 1994 
 

 
 


