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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. 
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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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