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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. 


