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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.  
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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. 



2.9 Hoofdstuk 2 / Wat zijn accijnzen? 

44 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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392.  Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 34, blz. 60411 lk. 
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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.  
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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.  



Accijnsdifferentiaties en staatssteun 2.19 

79 

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. 



2.19 Hoofdstuk 2 / Wat zijn accijnzen? 

82 

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. 
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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. 
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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. 



2.25 Hoofdstuk 2 / Wat zijn accijnzen? 

102 

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. 



Verbruikseffecten 2.26 

105 

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. 



2.32 Hoofdstuk 2 / Wat zijn accijnzen? 

114 

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. 



2.34 Hoofdstuk 2 / Wat zijn accijnzen? 

118 

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. 

 
 


