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HOOFDSTUK 3 

3 Rechtsgronden 

3.1 Inleiding 

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

 
DRS. M.J.J. VAN AMELSVOORT, 

staatssecretaris van Financiën, 19 februari 1991 
 

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

3.2 Dubbelratio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 200 jaar rechtsgronden van de accijnzen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gerangschikt naar verwantschap en gecategoriseerd in bestaand en niet meer 
bestaand, verloopt de ontwikkelingsgang van het stelsel van accijnzen in Nederland in 
200 jaar schematisch als volgt: 

 

Accijnzen van genotmiddelen  Enkele bijzonderheden 

   
Bestaand Ingesteld  

– Gedistilleerdaccijns 1805 Communautaire accijns vanaf 
instelling interne markt  

– Wijnaccijns  1805 Communautaire accijns vanaf 
instelling interne markt 

– Bieraccijns 1805 Communautaire accijns vanaf 
instelling interne markt 

– Tabaksaccijns 1922 Communautaire accijns vanaf 
instelling interne markt. Nationale 
accijns voor wat betreft de 
grondslagen pruimtabak en 
snuiftabak 

 
41.  F.N. Sickenga, Geschiedenis der Nederlandse belastingen, Tijdvak der omwenteling. – algemeen 

stelsel van het jaar 1805, Amsterdam 1865, blz. 109-114 
42.  Sickenga (1865), blz. 136-137. 
43.  Artikel 26 van de Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14. Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 

35. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 289-290. 
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Niet meer bestaand Bestaansperiode 

– Azijnaccijns 1816-
1916 

Afgeschaft wegens verlies 
steunfunctie voor de bieraccijns 

– Koffieaccijns 1819-
1821 

Afgeschaft om koffiehandel vrij te 
laten 

– Theeaccijns -- De theeaccijns is slechts naar het 
spraakgebruik een accijns. In 
werkelijkheid is hij een invoerrecht 

– Accijns van sigarettenpapier 1922-
1948 

Afgeschaft wegens Benelux-
accijnsunificatie en te weinig 
opbrengsten 

   

Accijnzen van weelde   

   
Bestaand Ingesteld  

– Belasting van personenauto’s 
en motorrijwielen (BPM) 

 

1993 De Bijzondere verbruiksbelasting 
van personenauto’s (BVP) (1969) 
en de Bijzondere verbruiksbelas-
ting van motorrijwielen (BVM) zijn 
per 1993 wegens de instelling van 
de interne markt opgevolgd door 
de belasting van personenauto’s en 
motorrijwielen (BPM) 
 

Niet meer bestaand Bestaansperiode 

– Speelkaartenaccijns 1920-
1927 

Afgeschaft wegens te weinig 
opbrengsten  

   

Accijnzen van energie   

   
Bestaand Ingesteld  

– Turfaccijns  1805 
 

Afgeschaft vanaf 1821 vanwege 
schadelijkheid voor het be-
drijfsleven. Heringevoerd als 
crisisbelasting vanwege kosten 
Belgische afscheiding. Vanaf 1865 
afgeschaft in het kader van de 
afschaffing van accijnzen van 
eerste levensbehoeften. Vanaf 1992 
geprolongeerd onder de benaming 
brandstoffenbelasting als belasting 
op milieugrondslag. Behoort vanaf 
2004 tot het regime van de EB 
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– Steenkolenaccijns 1816 
 

Inclusief de grondslagen brandhout 
en koolaarde. Afgeschaft vanaf 
1821 vanwege schadelijkheid voor 
het bedrijfsleven. Heringevoerd als 
crisisbelasting vanwege kosten Bel-
gische afscheiding. Vanaf 1865 
afgeschaft in het kader van de 
afschaffing van accijnzen van 
eerste levensbehoeften. Vanaf 1992 
geprolongeerd onder de benaming 
brandstoffenbelasting, als belasting 
op milieugrondslag, vanaf 2008 
genaamd kolenbelasting (KB). 
Behoort vanaf 2004 tot het regime 
van de EB 

– Benzineaccijns 1931 Behoort vanaf 1962 tot het regime 
van de accijnzen van minerale 
oliën 

– Accijnzen van minerale oliën  1962 Van 1962 t/m 1964 aangeduid 
onder de verzamelnaam: algemene 
oliebelasting. 
Behoren vanaf 2004 tot het regime 
van de EB 

– Brandstoffenbelasting (BSB) 1992 Prolongatie van de turfaccijns en 
de steenkolenaccijns. De BSB belast 
het verbruik van alle brandstoffen 
tegen een laag tarief op 
milieugrondslag. Vanaf 2004 
opgenomen in de EB, met uitzon-
dering van de grondslag kolen. 
Vanaf 2008 is de benaming kolen-
belasting (KB) in de plaats gesteld 
van BSB. De BSB/KB is vanaf 2004 
een communautaire accijns 

– Energiebelasting (EB) 1996 Communautaire accijns vanaf 2004 
 

– Vliegbelasting (Vgb) 
 

2008  

Niet meer bestaand Bestaansperiode 

– Uraniumbelasting 1997-
2001 

Afgeschaft wegens opneming van 
de voor elektriciteitsopwekking 
gebruikte brandstoffen in de EB 
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Accijnzen van water en 
verpakkingen  

  

   
Bestaand Ingesteld  

– Grondwaterbelasting (GWB) 1995  
– Belasting op leidingwater 

(BOL) 
2000 

 
 

– Verpakkingenbelasting (Vkb) 2008  
   

Accijnzen van levensmiddelen   

   
Bestaand Ingesteld  

– Frisdrankenaccijns  1972 
 

 

Niet meer bestaand Bestaansperiode 

– Accijns van het geslacht 1805-
1952 

In 1852 zijn de grondslagen 
schapen, lammeren en varkens 
afgeschaft in het kader van de 
afschaffing van accijnzen van 
eerste levensbehoeften. Die van 
runderen en kalveren zijn blijven 
voortbestaan. Vanaf 1942 is de 
accijnsheffing geschorst. Vanaf 
1952 algeheel afgeschaft wegens 
de Benelux-accijnsunificatie  

– Accijns van het gemaal  1805-
1856 

Afgeschaft in het kader van de 
afschaffing van accijnzen van 
eerste levensbehoeften 

– Zeepaccijns  1805-
1821 

en 
1833-
1893 

Afgeschaft bij de Stelselwet 1821. 
Heringevoerd in 1833 als 
crisisbelasting ter vermeerdering 
van de algemene middelen. Ten 
finale afgeschaft in het kader van 
de afschaffing van accijnzen van 
eerste levensbehoeften, ter 
gelegenheid van de invoering van 
de inkomstenbelasting 1892  

– Zoutaccijns  1805-
1952 

Afgeschaft wegens de Benelux-
accijnsunificatie 

– Suikeraccijns 1819-
1992 

Afgeschaft wegens 
onverenigbaarheid met 
voorschriften interne markt  
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Accijns van kennis   

   
Niet meer bestaand Bestaansperiode 

– Dagbladaccijns 1812-
1869 

Afgeschaft, opdat ‘niet meer zal 
kunnen gezegd worden, dat 
Nederland in vergelijking bij 
andere landen op dit gebied 
achterlijk blijft’ 

   

Accijnzen van financiële 
diensten  

  

   
Bestaand Ingesteld  

– Assurantiebelasting 
 

1970  

Niet meer bestaand Bestaansperiode 

– Beursbelasting  1970-
1990 

Afgeschaft tot herstel van 
Amsterdam als financieel centrum 

 
In de navolgende paragrafen worden de rechtsgronden van deze accijnzen besproken, 
zowel van die welke nog steeds bestaan als van die welke intussen zijn afgeschaft. 

3.4 Rechtsgronden van bestaande accijnzen 

3.4.1 Alcohol 

‘Alcohol has its abstainers, connoisseurs, harmful consumers and addictive users.’44 
 

PROF. DR. S. CNOSSEN, 
november 2006 

 
De gedistilleerdaccijns is een van de acht accijnzen van het systhema-GOGEL van 
12 juli 1805, het eerste landelijk werkende belastingstelsel in de Nederlanden. De 
gedistilleerdaccijns wordt onafgebroken tot op de dag van vandaag geheven. Vijftig 
jaar lang was de gedistilleerdaccijns voorwerp van voornemens tot unificatie van de 
accijnzen in BENELUX-verband (1948-1998)45 en is vanaf de instelling van de interne 
markt en de daarmee gepaard gaande accijnsharmonisatie in EG-verband (1993) op 
basis van de Accijnsrichtlijn een communautaire accijns.  

Drie essentiële rechtsgronden van de gedistilleerdaccijns zijn reeds in de vroege 
Kamerstukken aan te treffen (1816): ‘het belang van ‘s Rijks schatkist, met eene ge-
zonde staatkunde, en de zuiverste zedekunde’46. Deze twee zijn al twee eeuwen de 

 
44.  Cnossen (2006). 
45.  Zie hoofdstuk 4. 
46.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. Hulst (1932), blz. 92. 
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stabiele dragers van de gedistilleerdaccijns, sedert 1964 genoemd de alcoholaccijns. 
APPELIUS (1816) verklaart deze twee ratio’s: de primaire is het budgettaire belang. Het 
belang van ‘s Lands schatkist wordt gediend met de omstandigheid dat de gedistil-
leerde dranken naar ervaringsregelen een brede en stabiele belastingbronnen vormen, 
waarvan beleidsmakers zich er nooit genoeg wensen. Dat komt omdat gedistilleerde 
dranken, in tegenstelling tot wijn, in het algemeen geen luxegoederen zijn. Het ge-
bruik van deze dranken is breed over de bevolking gespreid. Door het algemene ge-
bruik onder de bevolking van gedistilleerde dranken kan de opbrengst van de gedistil-
leerdaccijns nauwkeurig worden begroot, en vormt het gedistilleerd een van de zo 
begeerde brede stabiele belastingbronnen. ‘Men ijvert met alle vermogen, om vooral 
deze ten zwaarste te doen bijdragen in de gemeene lasten, te gelijker tijd dat men 
wenscht het verbruik zelf zooveel mogelijk te doen afnemen’, aldus SICKENGA (1865) 
over de gedistilleerdaccijns en de wijnaccijns anno 180547. 

De primaire rechtsgrond van de gedistilleerdaccijns is, zoals gezegd, gericht op het 
verkrijgen van algemene middelen door de ‘consumtie van dranken’ te treffen48. Con-
sumptief drankverbruik wordt onverkort in de heffing betrokken. Productief verbruik 
van gedistilleerd blijft er zoveel mogelijk buiten. De gedistilleerdaccijns is een eeuw 
lang de kurk waar de staatsbegroting op drijft49. 

De tweede rechtsgrond is dat accijnsheffing van alcoholhoudende dranken ‘in zich 
zelve wenschelijk’50 is vanwege het ermee te bestrijden drankmisbruik. Deze ratio 
wordt door minister BETZ (1861) zelfs gezien als een belastingbeginsel51. Een verho-
ging van de gedistilleerdaccijns wordt daarom als een van de gemakkelijkst te aan-
vaarden lasten geacht52. Vele malen hebben verhogingen plaatsgevonden ter financie-
ring van de afschaffing van andere accijnzen, zoals de turfaccijns en de steenkolenac-
cijns (1863)53, de accijns van het gemaal (1855)54, de dagbladaccijns (1869)55 en de 

 
47. Sickenga (1865), blz. 141.  
48.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 14, blz. 580 rk. 
49.  Handelingen II 1874-1875, 24 december 1874, blz. 754 lk. 
50.  Handelingen II 1861-1862, 26 november 1861, blz. 2345-2346. 
51.  Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, blz. 21 lk. 
52.  Kamerstukken II 1956-1957, 4550, nr. 4. 
53.  Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, blz. 20-22. Handelingen II 1863-1864, blz. 14 lk. 
54.  Kamerstukken II 1850-1851, LVII, nr. 3, blz. 374-375. Kamerstukken II 1851-1852, LXII, nr. 4, 

blz. 487 lk. Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 548-566. Kamerstukken II 1854-1855, II, nr. 
81, blz. 35. Kamerstukken II 1854-1855, II, nr. 82, blz. 40. Kamerstukken II 1854-1855, LII, nr. 3, 
blz. 310-317. Kamerstukken II 1854-1855, LV, nr. 6, blz. 680 lk. Kamerstukken II 1854-1855, XXIX, 
nr. 7, blz. 324 rk. en 325 lk. Kamerstukken II 1854-1855, XXXII, nr. 3, blz. 212 rk. Kamerstukken II 
1854-1855, XXXII, nr. 2, blz. 211 lk. Kamerstukken II 1854-1855, XXXIX, nr. 2, blz. 244 lk. Kamer-
stukken II 1854-1855, XXXIX, nr. 1, blz. 245 lk. Handelingen II 1854-1855, 2 juni 1855, blz. 773-774. 
Handelingen II 1854-1855, 4 december 1854, blz. 241 lk. Handelingen II 1854-1855, 7 november 
1854, blz. 31 rk. Handelingen II 1854-1855, 9 juni 1855, blz. 854, 876-877. Handelingen II 1854-
1855, 11 december 1854, blz. 334 rk. bovenaan. Handelingen II 1854-1855, 12 juni 1855, blz. 890 lk. 
Handelingen II 1854-1855, 13 februari 1855, blz. 477. Handelingen II 1854-1855, 13 juni 1855, 
blz. 761-930. Handelingen II 1854-1855, 14 juni 1855, blz. 930 rk. Handelingen II 1854-1855, 
17 november 1854, blz. 43 rk. Handelingen I 1854-1855, 10 juli 1855, blz. 203-244. Handelingen I 
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gemeentelijke alcoholaccijnzen (1984)56 alsmede ter verlaging van de suikeraccijns 
(1907-1909)57 en de frisdrankenaccijns (1994)58 en voorts ter financiering van doelen 
in een ver verwijderd verband met de accijnsheffing59 zoals de verhoging van de sala-
rissen van overheids- en onderwijspersoneel (1921)60 en het behoud van afschrij-
vingsmogelijkheden van beleggingsonroerendgoed voor de winstbelastingen (2003)61. 
Deze laatste verhoging (van 18%) heeft geleid tot een aanzienlijke omzetdaling, met 
name in de grensstreken, en een daling van de accijnsopbrengst, als gevolg waarvan 
de verhoging per 2006 is teruggedraaid, in het perspectief van herstel van omzet en 
opbrengst62. Deze tweede rechtsgrond omvat het instrumentele gebruik van de gedis-
tilleerdaccijns als instrument van alcoholontmoedigingsbeleid63. Alcoholhoudende 

 
1854-1855, 11 juli 1855, blz. 244 rk. Kamerstukken II 1868-1869, 13 maart 1869, blz. 1118. Wet van 
13 juli 1855, Stb. 103. 

55.  Kamerstukken II 1868-1869, 56, nr. 3, blz. 211. Kamerstukken II 1854-1855, II, nr. 82, blz. 40. Ka-
merstukken II 1868-1869, 13 maart 1869, blz. 1118. Wet van 9 april 1869, Stb. 62. Handelingen II 
1868-1869, 13 maart 1869, blz. 1118. Handelingen I 1868-1869, 7 april 1869, blz. 243. Wet van 
9 april 1869, Stb. 60. Artikel 46 Wet OB 1968. Wet van 28 december 1978, Stb. 677. Kamerstukken II 
1977-1978 en 1978-1979, 14 887. V-N 1978/1383 en V-N 1978/1949. 

56.  Kamerstukken II 1864-1865, LIV, nr. 12, blz. 1267 lk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, hoofdstuk 
XIII, nr. 144, blz. 1-2. Kamerstukken II 1983-1984, 18 136, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1983-1984, 
18 136 A-B. Belastingplan 1984. Kamerstukken II 1988-1989, 20 800 hoofdstuk IX B, nr. 2, blz. 145. 

57.  Kamerstukken II 1906-1907, 99, nr. 11. Kamerstukken II 1908-1909, 138. Kamerstukken II 1909-
1910, 10. Wet van 4 december 1909, Stb. 375. 

58.  Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 19. 
59.  Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, blz. 21 lk. Wet van 2 juni 1865, Stb. 63. 
60.  Kamerstukken II 1920-1921, 345, nr. 5, blz. 5 rk. 
61.  Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, nr. 30. Zie ook: Kamerstukken I 1995-1996, 24 334, nr. 69b, 

blz. 1-2. 
62.  Kamerstukken II 2005-2006, 30 306, nr. 12. 
63.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. Kamerstukken II 1875-1876, 98, 99, 100 en 107, 

nr. 7, blz. 3 rk. Kamerstukken II 1902-1903, 98, nr. 5, blz. 5-6. Handelingen II 1903-1904, 
16 december 1903, blz. 987-989. Kamerstukken II 1904-1905, 2. Hoofdstuk I, n°. 5, blz. 22 lk. Ka-
merstukken II 1912-1913, 39, nr. 1, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1912-1913, 44, nr. 1, blz. 1 rk. Kamer-
stukken II 1920-1921, 345, nr. 5, blz. 5 lk. Handelingen II 1920-1921, 23 december 1920, blz. 1299-
1306. Handelingen II 1927-1928, 1 december 1927, blz. 757-759 en 798-799. Handelingen II 1927-
1928, 2 december 1927, blz. 810 lk. Kamerstukken II 1928-1929, 221, nr. 3, blz. 2 lk. Kamerstuk-
ken II 1929-1930, 2. VIIB, nr. 8, blz. 14, Bijlage A. Handelingen II 1929-1930, 7 november 1929, 
blz. 341. Kamerstukken II 1930-1931, 155, nr. 4, blz. 6 lk. Kamerstukken II 1946-1947, 231, nr. 7, 
blz. 37 rk. Kamerstukken II 1946-1947, 389, nr. 3. Kamerstukken II 1946-1947, 389, nr. 5. Handelin-
gen II 1946-1947, 13 november 1946, blz. 212 rk. Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 11-
13. Handelingen II 30 april 1947, blz. 1551 (aanneming zonder hoofdelijke stemming). Handelingen 
I 4 juni 1947, blz. 788 (aanneming zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming. Hande-
lingen II 1950-1951, 19 april 1951, blz. 1514 lk. Kamerstukken II 1956-1957, 4550, nr. 4. Kamer-
stukken II 1956-1957, 4550, nr. 5. Kamerstukken II 1956-1957, 4550, nr. 7, blz. 2-3. Kamerstukken II 
1965-1966, 8301, nr. 3, blz. 7 lk. Kamerstukken II 1965-1966, 8304, nr. 3, blz. 1 lk. Kamerstukken II 
1965-1966, 8304, nr. 5. Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 3, blz. 18 lk. Kamerstukken II 1968-
1969, 10 089, nr. 5. Kamerstukken II 1969-1970, 10 307, nr. 3. Handelingen II 1973-1974, 
21 november 1973, blz. 1115 lk. Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 3, blz. 1-7. Kamerstuk-
ken II 1975-1976, 14 100 Hoofdstuk XIII, nr. 6, blz. 42. Kamerstukken II 1976-1977, 14 477, nr. 3, 
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dranken worden geacht schadelijke gevolgen te hebben voor de gezondheid en ar-
beidsproductiviteit64. Dit ontmoedigingsbeleid, door minister BETZ (1865) ook wel het 
jeneverargument genoemd65, is gericht tegen het misbruik van alcoholhoudende dran-
ken waarvan het overmatig gebruik de volksgezondheid en de arbeidsproductiviteit 
schaadt en de verkeersonveiligheid en de criminaliteit bevordert. De corrigerende, 
drankontmoedigende, verbruiksremmende werking van de gedistilleerdaccijns wordt 
als een nuttige eigenschap beschouwd: ‘eene lichtzijde van een accijns op het gedis-
tilleerd, dat, wanneer hij het bedoelde gevolg teweegbrengt, de schatkist nadeel lijdt, 
doch overigens de werking zelfs nuttig is te achten’66, aldus minister SPRENGER VAN EYK 
(1897). Wegnemen of verminderen van de gedistilleerdaccijns zou het gebruik van 
gedistilleerd zodanig aanmoedigen, dat: ‘men, bij de bekende nadeelen van een over-
matig gebruik van geestrijke dranken bij de mindere volksklassen, een wezenlijk 
kwaad doen zoude’67. Bestrijding van drankmisbruik met behulp van de accijns is 
zowel een humanitaire aangelegenheid als een noodzakelijke overheidsbemoeienis in 
het belang van een ieder in de samenleving. De sociale kosten van alcohol zijn om-
vangrijk. Meer dan aanmerkelijke percentages van het aantal verkeers- en bedrijfson-
gevallen en psychiatrische patiënten zijn toe te schrijven aan alcoholgebruik. Het 
volksgezondheidsargument en het budgettaire argument zijn met wisselende nadruk 
gehanteerd. In de jaren 1921 tot en met 1926 is het volksgezondheidsargument de 
primaire ratio van de gedistilleerdaccijns en de budgettaire de secundaire68. 

De derde rechtsgrond is de omstandigheid dat de accijnzen van alcoholhoudende 
dranken niet als drukkend kunnen worden genoemd, omdat zij vermeden kunnen 
worden en, voor zover zij niet vermeden worden, zij geheel vrijwillig worden gedra-

 
blz. 9. Handelingen II 1977-1978, 29 november 1977, blz. 220 lk. en 220 mk. Kamerstukken II 
1979-1980, 15 800, nr. 4, antwoord op vraag 175. Kamerstukken II 1979-1980, 15 853, nr. 3, blz. 1. 
Kamerstukken II 1979-1980, 15 853, nr. 5, blz. 1-4. Handelingen II 1981-1982, 15 maart 1982, UCV 
25, blz. 25-9 lk. Kamerstukken II 1986-1987, 19 243, nr. 3, blz. 59-60. Kamerstukken II 1986-1987, 
19 243, nr. 5, blz. 34. Statistisch bulletin CBS, jaargang 1950, nr. 17. Trb. 1972, 108. Wet van 15 juni 
1951, Stb. 215. Wet van 29 januari 1931, Stb. 25. Wet van 3 mei 1924, Stb. 227. Wet van 6 juni 
1947, Stb. H 169. 

64.  Kamerstukken II 1891-1892, 128, nr. 3, blz. 1 rk., en 128, nr. 8. Kamerstukken II 1891-1892, 128, nr. 
6, blz. 5 lk. Kamerstukken II 1897-1898, 226, nr. 3, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, 
blz. 3 rk. Kamerstukken II 1904-1905, 84, nr. 3, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1975-1976, 14 100 Hoofd-
stuk XIII, nr. 6, blz. 42. Wet van 20 juli 1884, Stb. 148. Wet van 31 december 1885, Stb. 262. Wet van 
23 december 1886, Stb. 223. Wet van 27 september 1892, Stb. 226. 

65.  Handelingen II 1864-1865, 26 mei 1865, blz. 10521 lk. 
66.  Kamerstukken II 1897-1898, 226, nr. 3, blz. 3 lk. 
67.  Handelingen II 1815-1816, zitting 7 juni 1816, blz. 116-117. 
68.  Kamerstukken II 1902-1903, 98, nr. 5, blz. 5-6. Handelingen II 1903-1904, 16 december 1903, 

blz. 987-989. Kamerstukken II 1904-1905, 2. Hoofdstuk I, n°. 5, blz. 22 lk. Kamerstukken II 1912-
1913, 39, nr. 1, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1912-1913, 44, nr. 1, blz. 1 rk. Kamerstukken II 1920-1921, 
345, nr. 5, blz. 5 lk. Handelingen II 1920-1921, 23 december 1920, blz. 1299-1306. Handelingen II 
1927-1928, 1 december 1927, blz. 757-759 en 798-799. Handelingen II 1927-1928, 2 december 
1927, blz. 810 lk. Kamerstukken II 1928-1929, 221, nr. 3, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1929-1930, 2. 
VIIB, nr. 8, blz. 14, Bijlage A. Handelingen II 1929-1930, 7 november 1929, blz. 341. Kamerstukken II 
1930-1931, 155, nr. 4, blz. 6 lk. Wet van 3 mei 1924, Stb. 227. Wet van 29 januari 1931, Stb. 25. 
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gen. De gedistilleerdaccijns is volgens minister HARTE VAN TECKLENBURG (1902) een 
belasting: ‘waarin niemand meer behoeft te dragen dan hij verkiest’69. Daarom is ook 
de omstandigheid dat de gedistilleerdaccijns geen rekening houdt met draagkracht 
van weinig belang, aldus de bewindsman (1904)70. In het VV bij het wetsvoorstel tot 
verhoging van de accijnzen van gedistilleerd en wijn van 1898 valt te lezen: ‘In de 
tweede plaats kon men naar het inzien dezer leden niet zeggen, dat de belasting een 
druk legt op de mingegoeden, omdat dezen het in hunne macht hebben – zich aan 
betaling van accijns te onttrekken door zich van het gebruik van sterken drank te 
onthouden’71. Het staat een ieder immers vrij om te beslissen om al dan niet in deze 
accijns bij te dragen, omdat het gebruik van sterke drank geheel ‘van den wil van den 
gebruiker afhangt’72, ‘dat er niemand is, in welken stand ook geplaatst, welke deze, 
door inkrimping zijner genietingen, niet voor een gedeelte kan ontgaan, en dus niet 
erkennen moet, dat zijne bijdragen, althans ten deele, vrijwillig zijn’73, ‘dat dus ieder 
het in de hand heeft te bepalen, hoeveel hij aan gedistilleerdaccijns wil offeren’74, en 
omdat ‘alle bijdragen in de belasting op het binnenlandsch gedistilleerd, dus ook met 
den volsten nadruk als geheel vrijwillig kunnen worden aangemerkt’75. 

De vijfde rechtsgrond is het gebruik als instrument van milieubeleid. Alcohol-
houdende producten bestemd voor de vervaardiging van parfumerieën en cosmetica 
zijn vrijgesteld ter vervanging van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) als oplosmiddel 
door alcohol. CFK’s tasten de ozonlaag in de stratosfeer aan en hebben klimatologisch 
nadelige effecten. Daaruit kan schade voor de menselijke gezondheid en voor het 
milieu ontstaan in verband met een toename van ultraviolette straling aan het aard-
oppervlak76.  

De zesde rechtsgrond is thuismarktbescherming77. In de 19e eeuw wordt onder-
scheid gemaakt naar binnenlandse en buitenlandse herkomst van alcoholhoudende 
dranken. Het buitenlands gedistilleerd wordt zwaarder belast dan het binnenlandse 
ter bescherming van de binnenlandse productie van gedistilleerd en de binnenlandse 
landbouw die de grondstoffen voortbrengt78. De uitvoer van sommig gedistilleerd 
wordt vrijgesteld om de concurrentie van het binnenlands product op de buitenlandse 
markt niet te verstoren. Per 1 mei 1863 is aan dit verschil in behandeling door minis-
ter BETZ een einde gemaakt79. Voor gedistilleerd geldt, aldus APPELIUS (1816), dat het 

 
69.  Kamerstukken II 1902-1903, 98, nr. 3, blz. 2 rk. In dit citaat moet ‘meer’ worden gelezen als: méér. 
70.  Kamerstukken II 1904-1905, 2. Hoofdstuk I, n°. 5, blz. 22 lk. 
71.  Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 3 rk. 
72.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
73.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. 
74.  Kamerstukken II 1906-1907, 99, nr. 11, blz. 14 rk. 
75.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
76.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 20. 
77.  Kamerstukken II 1981, 16 958, nr. 3. Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 875-918. 
78.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116-118. 
79.  Kamerstukken II 1961-1962, 6734, nr. 3, blz. 19 lk. De wet van 7 juli 1865, Stb. 80, is een treffend 

staaltje van een wet, die vrijwel uitsluitend bestaat uit een aantal van zulke indirecte wijzigingsbe-
palingen aangaande zeer verschillende onderwerpen. Voorts zij ter verdere illustratie gewezen op 
de wijze, waarop in de wetten van 1 mei 1863, Stb. 47, en 7 juli 1865, Stb. 80, de regeling voor het 
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drinken van van elders afkomstige dranken: ‘een wezenlijken afbreuk doet aan de 
fabrieken van het binnenlandsch gedistilleerd, welke voor onze nijverheid, en onzen 
landbouw even belangrijk zijn’80. De belangen van de Nederlandse land- en tuinbouw 
in relatie tot het gedistilleerd worden vele malen in de debatten in de Tweede Kamer 
onderstreept. Staatsraad APPELIUS acht de ratio’s van de gedistilleerdaccijns zo onweer-
legbaar, dat hij vindt dat de Tweede Kamer die zonder meer en als vanzelfsprekend 
behoort te omarmen: ‘en U Edel Mogenden zullen dan ook ongetwijfeld dat gedeelte 
van ‘s Konings voordragt gretig omhelzen, waarbij voorgedragen wordt den wijn en 
het buitenlandsch gedistilleerd aan een belasting te onderwerpen’81. Voor buitenlands 
gedistilleerd geldt hetzelfde als voor de wijn, maar omdat gedistilleerd ook binnen-
lands wordt voortgebracht, vormt bescherming van de binnenlandse productie een 
aanvullend argument om gedistilleerdproducten van buitenlandse herkomst met een 
afzonderlijke accijns te treffen, die zwaarder drukt dan de accijns van binnenlands 
gedistilleerd: ‘Gaat men de geschiedenis der belasting op het gedistilleerd na’, zo 
schetst minister VAN BOSSE (1858) de positie van de accijns van het gedistilleerd tot 
aan de aanvang van het Koninkrijk der Nederland in 1813: ‘dan vindt men vooreerst, 
dat de impost op de sterken dranken in de Vereenigde Provincien en de steden van 
oudsher onder allerlei vormen, somtijds bij wijze van monopolie en verpachting, en 
naar verschillende taksen geheven is. De belasting werd echter steeds gelegd op de tot 
verbruik uitgeslagen dranken, zonder eigenlijke controle op de werkzaamheden in de 
branderijen. Ook dit bleef de regel bij het invoeren van de algemeene belastingen in 
het Bataafsche gemeenebest in 1806. De ontduikingen waarvoor deze wijze van hef-
fing de deur openliet, en die dan ook op eene grote schaal schijnen te hebben plaats 
gehad, maakten dat in 1808 voor het eerst een contrôle op de grondstof werd inge-
voerd, door den brander eene zekere hoeveelheid gedistilleerd te doen verantwoorden 
in verhouding tot het door hem verwerkt meel, hetwelk hij overeenkomstig de wet 
omtrent den gemaal-accijns moest inslaan. Dit stelsel, dat na de inlijving van Holland 
in het Keizerrijk gedurende eenigen tijd door het Fransche stelsel der vereenigde reg-
ten werd vervangen, werd in 1814 ‘weder in werking gebragt’ ‘82. Dit ‘weder in wer-
king’ brengen gebeurde op last van KONING WILLEM I, doordrongen als hij was van de 
noodzaak van behoud van de continuïteit in de belastingheffing.  

Het tarief van de gedistilleerdaccijns is een fysiek tarief, geen tarief ad valorem83. In 
het tweede jaar waarin het systhema-GOGEL operationeel is, werd het tarief al ver-
hoogd. De meester zelf schrijft daarover in zijn Memoriën: ‘De wijnen, genever en 
brandewijn, wierden uit toegevendheid voor verkeerde begrippen en volksvooroorde-
len te hoog belast, en later over 1807 nog eens verhoogd. – Men kan de menschen niet 
beduiden dat in den ophef van belastingen twee maal twee geen vier en twee maal drie 

 
buitenlands gedistilleerd is aangepast aan die voor het binnenlands gedistilleerd, en op de voor-
schriften, vervat in de wet van 4 december 1869, Stb. 202, in artikel 2 van de wet van 6 april 1877, 
Stb. 70, en in de artikelen 2, 3, 4 en 6 van de wet van 23 december 1886, Stb. 223. 

80.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 rk. 
81.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 rk. 
82.  Kamerstukken II 1858-1859, LX, nr. 3, blz. 590 lk. 
83.  Kamerstukken II 1965-1966, 8304, nr. 3, blz. 1 lk. 
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geen zes oplevert. – Dit bleek al spoedig uit den opbrengst, welke, de verhoogde regten 
over 1807 met die van 1806, vergelijkende, – naam te dezer laatste twaalf ton meer 
had moeten bedragen, terwijl het bij vijf gebleven is’. Met verkeerde begrippen en 
volksvooroordelen doelt GOGEL op de verwachting dat niemand zich iets zou aantrek-
ken van de prijsverhoging als gevolg van de hogere accijns en dat dus het verbruik niet 
zou dalen. Dat pakte dus in 1807 al anders uit. GOGEL ziet daarin een bevestiging van 
het: ‘fransche spreekwoord que l’impôt tue l’impôt’84. Een lager tarief zou hier voor een 
hogere opbrengst hebben gezorgd. Opvolgende bewindslieden kwalificeren de gedis-
tilleerdaccijns als ‘de sterk opgedrevene belasting, op het gedistilleerd, die niemand 
wil afschaffen’85. Volgens APPELIUS (1816) heeft de ‘ondervinding van alle tijden’ ge-
leerd, ‘dat het gebruik van jenever zoodanig algemeen is, dat het rendement van dit 
middel met eene genoegzame zekerheid vooraf kan worden berekend, zonder dat im-
mer, mits de fraude slechts gekeerd worde, voor eene wezenlijke vermindering te 
vreezen zij.’86. De algemene spreiding en de aard van de geestrijke dranken houden bij 
overmatig gebruik ook nadelen in voor de samenleving, met name in kringen van de 
‘mindere volksklassen’. Maar herhaaldelijk wordt gesteld, dat ‘geen voorwerp van 
verbruik beter geschikt is om zwaar belast te worden dan dit’87. Minister HARTE VAN 

TECKLENBURG (1902) schrijft in de toelichting bij het voorstel tot verhoging van de 
gedistilleerdaccijns: ‘Wat men intusschen tegen den sterken drank ook moge aanvoe-
ren, dat hij bijzonder geschikt is als belastingobject valt wel niet te ontkennen’88. Ge-
durende de afgelopen twintig decennia parlementaire geschiedenis hebben vele ach-
tereenvolgende bewindslieden en Kamerleden de alcoholaccijns soortgelijke kwalifi-
caties als stabiele belastinggrondslag toegeschreven.  

Bij het bepalen van de tarieven van de gedistilleerdaccijns is dikwijls rekening ge-
houden met de belangen van de nationale gedistilleerdbranche89, met de pariteit met 
andere accijnzen van alcoholhoudende dranken, met de ruimte die handelsverdragen 
bieden90, alsmede met de tarieven van de buurlanden enerzijds ter voldoening aan de 
accijnsunificatie in BENELUX-verband en de accijnsharmonisatie in EG-verband en 
anderzijds ter vermijding van fiscaal alcoholverkeer en fiscale fraude in de grensre-

 
84.  Gogel (1820), blz. 90-91. 
85.  Kamerstukken II 1875-1876, 98, 99, 100 en 107, nr. 7, blz. 3 rk. Vele andere vindplaatsen met 

uitspraken van dezelfde strekking. 
86.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
87.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1875-1876, 98, 99, 100 en 107, nr. 7, blz. 4 lk. 
88.  Kamerstukken II 1902-1903, 98, nr. 3, blz. 2 rk. 
89.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 122 rk. Gogel (1820), blz. 300. Handelingen II 1817-

1818, 10 maart 1818, blz. 300-309. Kamerstukken I 1995-1996, 24 334, nr. 69b, blz. 1-2. Kamer-
stukken II 2002-2003, 28 607, nr. 30. 

90.  Kamerstukken II 1897-1898, nr. 132. Stb. Kamerstukken II 1897-1898, 226, nr. 3, blz. 3 lk. Kamer-
stukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 2-3. Handelingen II 1891-1892, 23 juni 1892, blz. 1069 rk. Han-
delingen II 1891-1892, 30 juni 1892, blz. 1133 lk. Kamerstukken II 1902-1903, 98, nr. 5, blz. 6. 
Kamerstukken II 1904-1905, 2. Hoofdstuk I, n°. 4, Bijlage A. Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, 
blz. 8 lk. Handelingen II 1935-1936, 26 november 1935, blz. 619. 
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gio’s. In dit laatste verband achtten de bewindslieden de accijns vaak hoog genoeg: 
‘Vermeerdering verdubbelt het lokaas tot fraude’91. 

In het kader van het beleid tot terugdringing van het alcoholgebruik onder jongeren 
presenteert minister HOOGERVORST van VWS (2005) een reeks maatregelen92, waaron-
der een budgettair totaalpakket met de introductie van een afzonderlijke accijns van 
mixdranken (dranken op basis van gedistilleerd, bier en wijn, gemixt met alcoholvrije 
dranken, zoals breezers en shooters) van € 0,60 per flesje met als prijseffect € 0,66 per 
flesje mixdrank van 0,275 liter, verhoging van de bieraccijns met 20,5% met als prijsef-
fect € 0,50 per krat pils, verlaging van de gedistilleerdaccijns met 15,25% (tot het ni-
veau van 2002) en afschaffing van de frisdrankenaccijns met prijseffect € 0,05 voor een 
liter vruchtensap93. Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg heffen aanvul-
lende accijnzen van mixdranken, aldaar ook alcopops genoemd; Denemarken naar een 
tarief van € 1,09 (minder dan 10%vol) en € 1,98 (vanaf 10%vol), Duitsland van € 55,50 
per liter absolute alcohol, dat wil zeggen € 1,94 per 0,7 liter van 5%vol, Frankrijk naar 
een tarief van € 110 per liter absolute alcohol, dat wil zeggen € 3,85 per 0,7 liter van 
5%vol, en Luxemburg € 6 per liter mixdrank94. In Duitsland heeft de Alkopop Steuer 
geleid tot het inzakken van de markt voor deze drankjes en een verschuiving naar de 
bier- en wijnmixen (2004)95. In Nederland waren breezers populair in 2002; de afzet is 
anno 2004 autonoom gehalveerd. 

Het pakket wordt verworpen. De accijnsvoorstellen hebben volgens een meerder-
heid in de Tweede Kamer vooral een symbolische betekenis en leveren geen bijdrage 
aan de oplossing van het echte probleem. Accijnsverhoging op premixen van 345% zal 
niet leiden tot minder consumptie van alcohol door jongeren; de consumptie zal 
slechts verschuiven. De voorgestelde accijnsverhoging van bier van 20,5% zal de con-
sumptie niet verminderen; het verschil van € 0,02 per glas bier heeft onvoldoende 
invloed. Verder is het een generieke maatregel die ook de gematigde volwassen drin-
ker treft terwijl een kleine minderheid moet worden bereikt, aldus de Tweede Ka-
mer96. 

 
91.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 7, blz. 585. 
92.  Hoewel het totale alcoholgebruik in Nederland licht daalt, is de ontwikkeling in het alcoholgebruik 

onder jongeren zorgwekkend. Zeven van de tien kinderen drinkt al op of vóór hun twaalfde jaar het 
eerste glas alcohol. Eénderde van de 15-jarigen is maandelijks dronken. Kamerstukken II 2004-
2005, 27 565, nr. 29. 

93.  Kamerstukken II 2004-2005, 27 565, nrs. 29-30. 
94.  EC, Excise Duty Tables, Ref 1.023, Part I – Alcoholic Beverages, July 2006, revised in november 2006. 
95.  Bundesministerium der Finanzen, 13. juli 2005, Bericht der Bundesregierung über die Auswirkun-

gen des Alkopopsteuergesetzes auf den Alkoholkonsum von Jugendlichen unter 18 Jahren sowie die 
Marktentwicklung von Alkopops und vergleichbaren Getränken, III A 2 – V 7103 – 2/05, Berlin 
2005. 

96.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 894, nr. 3, blz. 2, en nr. 4 en nr. 9. 
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3.4.2 Wijn 

‘Volgens de artt. 196-199 der algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) 
hebben de ambtenaren steeds toegang tot de bergplaatsen voor verlengbaar krediet en 
de eerlijke wijnhandelaars hebben in die bergplaatsen geene vruchten of verboden 
vruchtensappen noodig.’97 

 
MR. N.G. PIERSON, 

minister van Financiën, 16 september 1898 
 

De wijnaccijns is de zesde van de acht accijnzen van het systhema-GOGEL van 180598. 
Naast het verkrijgen van algemene middelen ligt aan de wijnaccijns de volksgezond-
heidsratio ten grondslag: het ontmoedigen van het misbruik van alcoholhoudende 
dranken. ‘Men ijvert met alle vermogen, om vooral deze ten zwaarste te doen bijdra-
gen in de gemeene lasten, te gelijker tijd dat men wenscht het verbruik zelf zooveel 
mogelijk te doen afnemen’, aldus SICKENGA (1865) over de gedistilleerdaccijns en de 
wijnaccijns anno 180599. 

In de eerste helft van de 19e eeuw heeft de wijnaccijns naast de primaire taak om 
middelen voor ‘s Rijks schatkist te vergaren ook de functie tot bescherming van de 
inlandse wijnproductie100. De wijnaccijns van ‘van buiten ingevoerden wijn’ is bedui-
dend hoger, maar ‘voorzeker niet boven mate’101. Dit is één van de voorbeelden van 
thuismarktbescherming, een doel dat aan de wijnaccijns tot aan de ratificatie van het 
EG-verdrag niet vreemd is, ondanks dat vanaf de afschaffing van diverse beschermen-
de maatregelen door minister BETZ (1865) als adagium geldt: ‘Een accijns dient naar 
zijn aard, als regel, nu eenmaal niet tot bescherming van bepaalde bedrijven’102. Een 
vleugje bescherming evenwel kan wat minister APPELIUS betreft wel door de beugel103. 
Van regeringszijde wordt consequent aangegeven dat wijn ‘een uitgesproken luxe-
karakter’ bezit104. Niettemin worden fustwijnen in bredere lagen van de bevolking 
gedronken en wordt een zekere pariteit tussen de wijnaccijns en de gedistilleerdac-
cijns nagestreefd105. 

 
97.  Kamerstukken II 1898-1899, 70, nr. 3, blz. 2 lk. 
98.  Kamerstukken II 1926-1927, 355, nr. 1, blz. 1. Kamerstukken II 1926-1927, 355, nr. 3 blz. 18 lk. 

Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 32-34. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, 
blz. 26-27. 

99. Sickenga (1865), blz. 141.  
100.  Wet van 27 juli 1822, Stb. 20. Voor wijn van binnenlandse herkomst gold de oogst als tijdstip van 

aanslag en het tarief was bepaald op ƒ 1,40 per vat (= 1 hectoliter). Voor wijn van buitenlandse her-
komst bedroeg het tarief bij invoer ƒ 9. Bedacht moet worden dat juist de duurdere soorten werden 
ingevoerd. 

101.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 122 lk. 
102.  Kamerstukken II 1926-1927, 58, nr. 1, blz. 1 rk. 
103.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 426 rk.  
104.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 17. 
105.  Handelingen II 1878-1879, 20 december 1878, blz. 559 rk. onderaan. Handelingen II 1878-1879, 

20 december 1878, blz. 553-544. Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 rk. Handelingen II 
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Verder schrijven sommigen aan wijn geneeskundige waarden toe en bestaat de 
overtuiging dat een gematigd wijnaccijnstarief het misbruik van sterke drank beperkt. 
Voorts kenmerkt de wijnaccijns zich doordat de opbrengst ervan daalt bij een verho-
ging van het tarief106. Volgens minister PIERSON moet de wijnaccijns eerder worden 
verlaagd om hem productiever te maken107. Met verhogingen van de wijnaccijns moet 
daarom uit budgettair oogpunt voorzichtig worden omgesprongen, aldus minister VAN 

LYNDEN VAN SANDENBURG (1881)108. Deze fenomenen spelen de hoofdrol bij de bepaling 
van het tarief van de wijnaccijns.  

Wijn is een zeer oude en tot op de dag van vandaag stabiele belastinggrondslag. 
Aan het begin van de 19e eeuw wordt de wijnaccijns geheven van ‘alle wijnen, welke 
den Lande zullen ingevoerd, of aldaar geteeld en gewonnen worden’109. Het stabiele 
karakter van luxegoed en de omstandigheid dat wijn in zijn algemeenheid een invoer-
product is, maakt wijn tot een zeer geschikte belastinggrondslag, aldus APPELIUS (1816) 
‘terwijl de wijn bovendien, voor zoo veel de binnenlandsche consumtie betreft, een 
passief gedeelte van ‘s Rijks handel uitmaakt, en dus de wetgever eene reden te meer 
oplevert, om dien onder de geschikt voorwerpen van Indirecte Belastingen te rang-
schikken.’110. Minister VAN BOSSE (1858) meent, dat wijn een uitnemende belasting-
grondslag is111. Aan de hoogte van de wijnaccijns moet een zeker maximum worden 
gesteld, omdat zowel het Rijk als de gemeenten wijnaccijnzen heffen (1858)112.  

De gedachte om de wijnaccijns te verhogen is in de 19e en 20e eeuw een groot aan-
tal keren geopperd113. Maar spreken over een verhoging van de wijnaccijns is bij ach-
tereenvolgende bewindslieden bepaald niet populair: ‘Verhooging van den accijns op 
wijn zou niet vrij van bedenking zijn en althans voor het tegenwoordige niet raad-
zaam, om redenen waarover de ondergeteekenden thans liever niet wenschen uit te 
weiden’114. ‘Tegen dat voorstel zijn terstond kreten van verontwaardiging, bijna van 

 
1883-1884, 18 juni 1884, blz. 1630 rk. Handelingen II 1883-1884, 18 juni 1884, blz. 1630-1631 en 
blz. 1673 rk.  

 Handelingen II 1885-1886, 17 december 1885, blz. 853 rk. Kamerstukken II 1896-1897, 87.  
 Kamerstukken II 1897-1898, nr. 132. Kamerstukken II 1897-1898, 226, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 

1898-1899, 65, nr. 1, blz. 2-3. Kamerstukken II 1912-1913, 207, nr. 3, blz. 2 lk. Kamerstukken II 
1912-1913, 207, nr. 6, blz. 9 rk. Kamerstukken II 1915-1916, 216, nr. 3, blz. 1 lk. Handelingen II 
1913-1914, 24 juni 1914, blz. 2525-2533. Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2553 en 
2542. Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 5, blz. 1. Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 7, 
blz. 1. 

106.  Handelingen II 1878-1879, 20 december 1878, blz. 557 rk. Handelingen II 1882-1883, 23 december 
1882, blz. 932 lk. Handelingen II 1893-1894, 18 december 1893, blz. 574 lk. 

107.  Handelingen II 1893-1894, 18 december 1893, blz. 574 lk. 
108.  Kamerstukken II 1881-1882, 2, nr. 5, Bijlagen A hoofdstuk I n°. 5, blz. 10. Handelingen I 1892-1893, 

23 september 1892, blz. 45-46. 
109.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 328. Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 38. 
110.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 rk. 
111.  Kamerstukken II 1858-1859, XIV, nr. 3, blz. 95 lk. 
112.  Handelingen II 1858-1859, 18 maart 1859, blz. 794 rk. 
113.  Vele vindplaatsen, bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 5, blz. 16 rk. 
114.  Kamerstukken II 1883-1884, 93 en 98, nr. 6, blz. 11 rk. 
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wanhoop, uit alle deelen des lands opgegaan’115. ‘Bij velen bestaat het denkbeeld dat 
het Rijk door zoodanige verhooging nog veel zou kunnen winnen, een denkbeeld lan-
gen tijd ook door mij gedeeld. Doch ik moet bekennen dat nader onderzoek mij in die 
meening niet heeft bevestigd. Integendeel! Ik zoude zeer vreezen dat sterke ver-
hooging van den wijnaccijns niet zou gevolgd worden door noemenswaardige ver-
meerdering van opbrengst’. ‘Door bekwame hoofdambtenaren heb ik reeds de mee-
ning hooren verkondigen dat om den wijnaccijns productiever te maken men dien zou 
moeten verlagen’116. In pogingen om het vaderland voor de verhoging van de wijnac-
cijns te behoeden roepen sommigen zelfs om de hulp van Frankrijk. ‘Er waren zelfs 
patriotten, die terstond de hulp van Frankrijk inriepen om ons te bewaren voor dien 
ondragelijken last.’117. Frankrijk zet regeringen van afzetlanden nogal eens onder druk 
wanneer deze de lasten op het Franse nationale product te hoog opschroeven.  

De wijnaccijns drukt vooral op de meergegoeden in de samenleving118. Het Tweede-
Kamerlid VAN HOUTEN (1892) stelt vast: ‘Zeer zeker drinkt de arbeidende klasse veel 
minder vrijwillig jenever dan wij wijn’119. In de Eerste Kamer wordt geconstateerd: 
‘Het is niet te ontkennen dat het gedistilleerd een drank is voor het volk en (…) de 
wijn (…) den drank voor de heeren’120. ‘Zoo belast men, ook bij den wijn ‘iedereen’, en 
het meest den rijke’, aldus VAN DER POEL (1927) die vaststelt dat ‘het van buitenlandsch 
ingevoerd product niet geheel hetzelfde is als het binnenlandsch vervaardigde’, en dat 
de binnenlands vervaardigde wijn een minderwaardig product is. De goedkope wijnen 
worden geconsumeerd door de middeninkomensgroepen en de duurdere soorten uit 
het buitenland, die in flessen op de Nederlandse markt worden gebracht, door de 
hogere121. HULST (1932) noemt de wijnaccijns in navolging van BOK ‘de weeldebelasting 
der gegoeden’ en stelt vast dat deze in zijn opbrengst geenszins gelijke tred heeft 
gehouden met de algemene stijging van de belastingen122. 

Anno 1893 bestaat slechts 7% van de invoer van wijn uit wijn in flessen. ‘Daaruit 
kan men afleiden hoe groot het verbruik der mindere wijnsoorten is. Juist die mindere 
soorten hebben de concurrentie te duchten van het bier, want vele personen aarzelen 
of zij bier dan wel wijn zullen drinken’123. Wijn is niet alleen een luxegoed, maar ook 
geneesmiddel (1898). ‘Het gebruik van wijn wordt vaak voorgeschreven aan zieken en 
herstellenden, en verhooging van de belasting op het artikel scheen daarom uit een 
hygiënisch oogpunt min wenschelijk’124. Draagvlak en draagkracht voor verhoging van 

 
115.  Handelingen II 1898-1899, 30 november 1898, blz. 297 lk. Handelingen II 1882-1883, 23 december 

1882, blz. 932 lk. 
116.  Handelingen II 1893-1894, 18 december 1893, blz. 574 lk. 
117.  Handelingen II 1898-1899, 30 november 1898, blz. 297 lk. 
118.  Kamerstukken II 1853-1854, 17 december 1853, blz. 4965 rk. G.K. van Hogendorp, Bijdragen tot de 

huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten-
Generaal, Amsterdam 1864. 

119.  Handelingen II 1891-1892, 23 juni 1892, blz. 1069 rk. 
120.  Handelingen I 1892-1893, 23 september 1892, blz. 45-46 
121.  Van der Poel (1927), blz. 40. 
122.  Hulst (1932), blz. 160. 
123.  Handelingen II 1893-1894, 18 december 1893, blz. 574 lk. 
124.  Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 1 rk. 
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de wijnaccijns is minimaal. Wijn is een gezonde drank, misbruik van sterke drank mag 
niet in de hand worden gewerkt. ‘Men vergete toch niet dat wijn niet alleen een arti-
kel van weelde, maar ook, uit een sanitair oogpunt beschouwd, een der meest gezonde 
dranken is.’125. De wijnaccijns treft de goedkope wijnen het zwaarst (1898). Het tarief 
van de wijnaccijns mag niet stijgen om het gebruik van gedistilleerd te verminderen. 
Wanneer de wijnaccijns zou worden verhoogd, treedt er ongewenste substitutie op 
van wijn naar bier en gedistilleerd126. Wel mag de wijnaccijns zwaarder drukken op 
wijn in flessen dan op fustwijnen, naar het voorbeeld in andere landen, en in het bij-
zonder van champagne. De wijnhandel zou hiertegen geen bezwaar hebben127. ‘Het 
belang der industrie pleit voor een zwaardere belasting op den wijn, welke met fles-
schen wordt ingevoerd’128. Hieraan moet het thuismarktbeschermend oogmerk wor-
den toegeschreven. Verhoging van de wijnaccijns ligt aan banden door het han-
delstraktaat met Frankrijk. De weg naar handelsafspraken met Frankrijk is moeilijk en 
om zover te komen moet Nederland eerst water bij de wijn doen129. Dat water wordt 
de afschaffing van de gemeentelijke accijnzen waaronder die van wijn. Die afschaffing 
verschaft openingen om met Frankrijk met succes te onderhandelen over een tariefak-
koord en handelsakkoord130. 

Ten behoeve van de fruitteelt wijkt de wetgever af van het adagium dat een accijns 
naar zijn aard niet dient tot bescherming van bepaalde bedrijven. Oogmerk is het 
exploiteren van betere afzetmarkten voor binnenlands geteeld fruit, zulks op aandrang 
van de maatschappijen van land- en tuinbouw en van nijverheid. Daartoe worden hier 
te lande geproduceerde gegiste en ongegiste dranken vervaardigd uit verse boom-
vruchten, niet zijnde druiven, van de wijnaccijns vrijgesteld131. Op deze vruchtenwijn-
accijnsvrijstelling wordt al jaren aangedrongen132. De goedkope buitenlandse wijnen 
en binnenlandse vruchtenwijnen, vooral de al vóór 1870 van wijnaccijns vrijgestelde 
aalbessenwijn, worden zodanig veelvuldig gebruikt ter versnijding van edeler wijn, 
dat de detailhandel bijna geen vruchtenwijn onder de eigen benaming van vruchten-
wijn verkoopt. Veel vruchtenwijn wordt als port in kruidenierswinkels verkocht. Wijn 

 
125.  Handelingen II 1882-1883, 23 december 1882, blz. 931 rk. Handelingen II 1878-1879, 20 december 

1878, blz. 561. 
126.  Handelingen II 1883-1884, 4 juli 1884, blz. 1821 rk. Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 1 rk. 
127.  Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 2 lk. 
128.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 7, blz. 580. 
129.  Handelingen II 1864-1865, 5 mei 1865, blz. 20-21. 
130.  Handelingen II 1864-1865, 24 september 1864, blz. 20-21. Handelingen II 1864-1865, 26 mei 1865, 

blz. 10524 lk. Handelingen II 1885-1886, 17 december 1885, blz. 849 rk. Handelingen I 1892-1893, 
23 september 1892, blz. 45-65. 

131.  Kamerstukken II 1898-1899, 70, nr. 3, blz. 2 lk. 
132.  Handelingen II 1864-1865, 6 mei 1865, blz. 834 rk. Kamerstukken II 1875-1876, 100, nr. 4, blz. 8 rk. 

Kamerstukken II 1896-1897, 2. Midd. 7, Bijlage A, blz. 3. Handelingen II 1896-1897, 19 december 
1896, blz. 619-621. Kamerstukken II 1897-1898, 2, nr. 6, Bijlage A, blz. 5 rk. Kamerstukken II 1897-
1898, 2, nr. 7, Bijlage A, blz. 7 lk. Handelingen II 1897-1898, 23 december 1897, blz. 700-701. Ka-
merstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1898-1899, 70, nr. 3, blz. 2-3. Kamer-
stukken II 1898-1899, 70, nr. 5, blz. 7 lk. Handelingen II 1898-1899, 13 juni 1898, blz. 1089 rk. Ka-
merstukken II 1925-1926, 179, nr. 3, blz. 3 rk. Kamerstukken II 1926-1927, 58, nr. 1, blz. 1-2. Wet 
van 30 december 1920, Stb. 1920, 928. 
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wordt uit verlengbaar krediet met afschrijving van accijns ten uitvoer aangegeven, 
terwijl vermenging met vruchtenwijn plaatsvindt en van die vermenging uiterst moei-
lijk overtuigend bewijs is te leveren. Minister COLIJN spreekt van ‘eene leemte in de 
fiscale wetgeving’ die overtreding van de Warenwet 1919133 in de hand werkt. Fraude 
en andere knoeierijen met betrekking tot de wijnaccijns nemen verontrustende vor-
men aan134. Zowel ‘de billijkheid tegenover den eerlijken wijnhandel, als de zorg voor 
de opbrengst van den wijnaccijns’ brengen minister COLIJN ertoe voor te stellen de 
vrijstelling ongedaan te maken. ‘Zoolang toch een accijns niet gebruikt wordt als een 
middel om een binnenlandschen tak van nijverheid te beschermen, valt niet in te zien 
waarom het binnenlandsch product accijnsvrij zou zijn, te minder, waar dat binnen-
landsche product maar al te gemakkelijk kan dienen om, versneden met wat buiten-
landsch, voor het duurdere buitenlandsche door te gaan.’135. Het laten voortbestaan 
van de vrijstelling is te duur geworden en stimuleert niet alleen knoeierijen, maar ook 
het ontstaan en voortbestaan van marginale bedrijven. Bovenal geldt, aldus minister 
COLIJN, de neutraliteit van de accijnsheffing. ‘Er is echter geen enkele reden om, nu de 
eene soort meer en meer in zwang komende goedkoope wijn belast is, een andere 
soort, de vruchtenwijn, onbelast te laten. Een accijns dient naar zijn aard, als regel, nu 
eenmaal niet tot bescherming van bepaalde bedrijven’. De accijnsvrijstelling heeft 
haar doel flink gemist. ‘De ooftbouw is door geheel andere oorzaken dan de bescher-
mingspoging tot verdere ontwikkeling gekomen’136. COLIJN‘s opvolger DE GEER breidt 
vrijstelling nog verder uit. Wanneer de export van druiven een afnemende tendens 
laat zien, bevordert minister OUD (1934) de binnenlandse afzet van druivensap door 
ongegiste druivenmost, waaruit druivensap wordt vervaardigd, van wijnaccijns vrij te 
stellen. Daardoor kan druivensap eerlijk concurreren met limonades en andere uit 
onbelaste vruchtensappen vervaardigde dranken. Ongegiste druivenmost is met wijn-
accijns belast, omdat daaruit wijn kan worden gemaakt137. In de voorstellen voor de 
Wa (1989) wordt aanvankelijk nog voorgesteld onder meer bloesemwijn en brandne-
telwijn onder de vruchtenwijnaccijnsvrijstelling te brengen. Tegelijkertijd geeft de 
staatssecretaris aan niets meer in de indertijd geldende beleidsmotieven ten aanzien 
van de fruitteelt te zien, maar kan die niet afschaffen, omdat het een in BENELUX-
verband geünificeerde vrijstelling betreft en de BENELUX-partners vooralsnog niet met 
afschaffing kunnen instemmen. Toch leidt de staatssecretaris de afschaffing in met het 
motief dat na de invoering van de vrijstelling in het kader van het EG-landbouwbeleid 
diverse regelingen tot stand zijn gekomen voor de fruitteelt en fruitoverschotten. 
Daarom is er, aldus de staatssecretaris geen aanleiding meer om de vrijstelling voor 
vruchtenwijn te handhaven138. 

 
133.  Stb. 1919, 581. 
134.  Kamerstukken II 1898-1899, 70, nr. 3, blz. 2. Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 1. 

Kamerstukken II 1898-1899, 65, nr. 1, blz. 2 lk. 
135.  Kamerstukken II 1925-1926, 179, nr. 3, blz. 3 rk. Kamerstukken II 1926-1927, 58, nr. 1, blz. 1-2. 
136.  Kamerstukken II 1926-1927, 58, nr. 1, blz. 1. 
137.  Kamerstukken II 1934-1935, 367, nr. 3. 
138.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 18-19, en nr. 7, blz. 16-17. 
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De rechtsgronden van de wijnaccijns zijn in de 19e eeuw, dat bijna alle wijn uit het 
buitenland komt, de wijn van eigen bodem ‘van een geringere kwaliteit’ is, en daar-
door ‘aanspraak maken kan om weinig te worden gedrukt’, en het gebruik van wijn 
‘zoo al niet voor een bewijs van gegoedheid, ten minste als zeker teeken mag worden 
aangemerkt, dat de gebruiker boven de bekrompenheid [= de dagelijkse sleur] verhe-
ven en in staat is om zich zekere overtollige geneugtens aan te schaffen, terwijl de 
wijn bovendien, voor zoo veel de binnenlandsche consumtie betreft, een passief ge-
deelte van ‘s Rijks handel uitmaakt, en dus den wetgever eene reden te meer oplevert, 
om dien onder de geschikte voorwerpen van Indirecte Belastingen te rangschikken’. 
Het drinken van wijn wordt in zijn algemeenheid en in alle tijden beschouwd als een 
bewijs van gegoedheid, ondanks dat wijn in de eerste helft van de 19e eeuw in bepaal-
de streken in de zuidelijke Nederlanden een volksdrank is, van overigens ‘geringe 
kwaliteit’. Het is, aldus Staatsraad en Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Regten 
en Accijnsen APPELIUS: ‘buiten tegenspraak, dat bijna al de wijn welke in het Rijk ge-
dronken wordt, is van buitenlanschen oorsprong, en dat het gebruik, zoo al niet voor 
een bewijs van gegoedheid, ten minste als zeker teeken mag worden aangemerkt, dat 
de gebruiker boven de bekrompenheid verheven en in staat is om zich zekere overtol-
lige geneugtens aan te schaffen’. Omdat binnenlands vervaardigde wijn in bepaalde 
streken een volksdrank is, rust daarop aan het begin van de 19e eeuw een zeer matig 
tarief139. Dikwijls is zijn afschaffing om deze en uiteenlopende andere redenen be-
pleit140. Een saillant voorbeeld daarvan is het voorstel van het Tweede-Kamerlid VAN 

HOUTEN (1878) tot afschaffing van de wijnaccijns, omdat het ‘volstrekt niet billijk’ is 
‘dat de menschen juist in verhouding tot den wijn dien zij drinken, moeten bijdragen 
in ‘s lands lasten, en het minst billijk is het, dat zij die slechten wijn drinken evenveel 
moeten betalen als zij die duren wijn drinken’141. 

De accijnstarieven voor wijn en mousserende gegiste dranken zijn van 1947 tot 
1993 in BENELUX-verband geünificeerd geweest. Deze unificatie, ofwel harmonisatie is 
neergelegd in het op 22 december 1947 te Brussel gesloten protocol bij de douane-
overeenkomst 1944. Deze op 5 september 1944 te Londen tussen de regeringen van 
België, Nederland en Luxemburg gesloten douaneovereenkomst142 vormt de basis voor 
de uiteindelijk te verwezenlijken douane-unie en accijnsunificatie in BENELUX- ver-
band. De inwerkingstelling van de douaneovereenkomst 1944 met ingang van 1 ja-
nuari 1948, waarbij de onderlinge douanegrens ten aanzien van de heffing van invoer-
rechten is opgeheven, is de eerste belangrijke stap in de richting van de vrijmaking 
van het onderlinge goederenverkeer. België en Luxemburg waren al sedert 1921 vere-
nigd in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU)143. Het protocol bij de dou-
aneovereenkomst en de bij het protocol getroffen regeling voor de wijnaccijns zijn via 

 
139.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 rk, en blz. 121 rk. 
140.  Handelingen II 1885-1886, 17 december 1885, blz. 851. 
141.  Handelingen II 1878-1879, 20 december 1878, blz. 555-556. 
142.  Stb. 1944, E 77. Goedgekeurd bij de Wet van 1 augustus 1947, Stb. H 282. Kamerstukken II 1946-

1947, 433. 
143.  Overeenkomst van 25 juli 1921 tot oprichting van een economische unie tussen België en het 

Groothertogdom Luxemburg, Recueil des traités de la société des nations, 1922, blz. 224. 
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de nationale parlementaire goedkeuringsprocedures in de drie BENELUX-landen per 1 
januari 1948 in werking gekomen144. Deze harmonisatie wordt herbevestigd bij het 
BENELUX-verdrag 1948.  

De wijnaccijns is de enige accijns die in BENELUX-verband geünificeerd is geweest. 
‘De heffing op de wijn is de enige, die wel is geuniformeerd (...). Het is dus niet moge-
lijk, zonder van het verdrag af te wijken, deze accijnzen te verhogen’145, aldus staats-
secretaris HOEFNAGELS (1965). De unificatie van de wijnaccijns maakt het daarom bij de 
harmonisatie van de omzetbelasting (1967) ook niet mogelijk de hoge omzetbelas-
tingheffing op wijn om te zetten in een accijns146. De zich allengs openbarende onbe-
stuurbaarheid van de wijnaccijns is voor staatssecretaris GRAPPERHAUS (1969) aan-
leiding om de Tweede Kamer de toezegging te doen in BENELUX-verband te komen tot 
een wijziging van de wijnaccijns147. De opbrengst van de accijns van mousserende 
gegiste dranken blijkt in de ‘50-er jaren van de 20e eeuw zeer gering. Diverse Tweede-
Kamerleden vragen zich af of het wel zin heeft om de wijnaccijns te handhaven. Mi-
nister HOFSTRA (1957) antwoordt geen mogelijkheid te zien de heffing van de wijnac-
cijns achterwege te laten, ook al is de budgettaire betekenis voor Nederland gering. De 
Nederlandse wijnaccijns kan moeilijk in het complex van geünificeerde accijnzen 
worden gemist, omdat in België en in het bijzonder in Luxemburg de opbrengst van 
deze accijns een niet onbelangrijk deel van de belastingopbrengst uitmaakt148. 

De unificatie van de accijnzen omvat gemeenschappelijke tarieven, eenvormige 
maatstaven van heffing, eenvormige regelingen voor de heffing van accijnzen en het 
clearingmechanisme voor de verrekening van de accijnsopbrengsten tussen de schat-
kisten van de BENELUX-lidstaten. Door deze wijze van unificatie wordt het grondgebied 
van België, Nederland en Luxemburg voor de toepassing van de wijnaccijns van 1958 
tot 1993 beschouwd als het grondgebied van één EEG-lidstaat en worden alle in die 
periode in het binnenland van de BENELUX geproduceerde wijnen aangemerkt als nati-
onale producten in de zin van het Europese fiscaal-discriminatieverbod149. 

Luxemburgse druivenwijn is van gemeenschappelijke wijnaccijns vrijgesteld. Deze 
vrijstelling was oorspronkelijk gebaseerd op artikel 6 van de Overeenkomst van 25 juli 
1921 tot oprichting van een economische unie tussen België en het Groothertogdom 
Luxemburg (het BLEU-verdrag)150 en is later overgenomen in het BENELUX-Unieverdrag 
van 3 februari 1958. De vrijstelling bepaalt dat natuurlijke wijn, welke in het Groot-

 
144.  Kamerstukken II 1947-1948, 710. Wet van 8 april 1948, Stb. I 137. Kamerstukken II 1948-1949, 

1115, nr. 3, blz. 5-6. 
145.  Handelingen II 1965-1966, 25 november 1965, blz. 628 rk. 
146.  Kamerstukken II 1965-1966, 8304, nr. 5. Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 6, blz. 23 rk. 
147.  Handelingen II 1968-1969, 21 mei 1969, blz. 2967 lk. 
148.  Kamerstukken II 1957-1958, 4900 hoofdstuk VII B, nr. 9, blz. 10. 
149.  Artikel 90 EG. HvJ EG 7 mei 1987, nr. 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl vs. Amministrazione delle 

Finanze dello Stato, Jur. 1987, blz. 2085, r.o. 25. HvJ EG 17 juni 1999, nr. C-166/98, Société critouri-
dienne de distribution (Socridis) vs. Receveur principal des douanes, Jur. 1999, blz. I-3791, r.o. 16. 
HvJ EG 11 december 1990, nr. C-47/88, EC vs. Denemarken, Jur. 1990, blz. I-4509, r.o. 9. HvJ EG 
11 augustus 1995, nrs. C-367/93 t/m C-377/93, F.G. Roders BV t/m Damco van Swieten BV vs. In-
specteur der Invoerrechten en Accijnzen, Jur. 1995, blz. I-2229, FED 1995/624, r.o. 15 en 20-21. 

150.  Recueil des traités de la société des nations 1922, blz. 224. 
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hertogdom Luxemburg volgens de Luxemburgse wettelijke en administratieve bepa-
lingen is bereid uit aldaar geoogste verse druiven, niet met de in het BENELUX-verdrag 
bedoelde accijns kan worden belast. Bij het Zesde protocol bij het Benelux-verdrag 
1950 is per 1 januari 1976 een limiet gesteld aan de vrijstelling151. Die mag niet uitgaan 
boven LF 600 om verdere vergroting van het handelsvoordeel voor Luxemburgse wij-
nen op de interne BENELUX-markt te voorkomen. De vrijstellingsregeling blijft van 
kracht152 tot aan de harmonisatie van de wijnaccijns in EG-verband, 1 januari 1993153. 

De accijnstarieven voor wijn en mousserende gegiste dranken zijn sedert de vast-
stelling in 1947 niet meer bijgesteld. Ook bij het BENELUX-verdrag 1972 blijven de 
tarieven ongewijzigd. Een bijstelling blijft ook uit vanwege de lopende onderhande-
lingen over de aanpassing van het nimmer in werking getreden BENELUX-verdrag 1972. 
Dientengevolge blijven de tarieven ver achter bij de algemene ontwikkeling van het 
prijspeil, hetgeen een reële verlaging van de accijnsdruk betekent. Luxemburg heeft 
vanwege zijn wijnbouwbelangen onoverkomelijke bezwaren tegen wijziging van de 
geünificeerde BENELUX-tarieven154. De omstandigheid dat Duitsland en Italië geen 
wijnaccijns kennen en Frankrijk slechts een zeer lage, is op het Luxemburgse stand-
punt van grote invloed155. 

België en Nederland voeren per 1 januari 1976, naast de gemeenschappelijke 
BENELUX-accijns van BF/LF 600, waarvan, zoals gezegd, Luxemburgse wijn is vrijge-
steld, ieder eenzijdig een bijzondere wijnaccijns in, die even hoog is als de gemeen-
schappelijke. In Luxemburg vervaardigde wijn zou, volgens het principe van het 
BRAATHENS-arrest (1999) avant la lettre, van de bijzondere wijnaccijns worden vrijge-
steld156, zodat op dit punt de bestaande toestand met betrekking tot de vrijstelling van 
wijnaccijns voor Luxemburgse wijn zou kunnen worden bestendigd. Drie motieven 
bewegen de Nederlandse regering tot de eenzijdige invoering van de bijzondere wijn-
accijns: de inflatoire ontwikkelingen gedurende een lange reeks van jaren, het uitblij-
ven van resultaten van de BENELUX-accijnsunificatie en de actuele moeilijke budgettai-
re situatie. Tegen deze achtergronden is, aldus de bewindslieden, een verhoging van 
de gedistilleerdaccijns, de wijnaccijns en de accijns van mousserende dranken alles-
zins gerechtvaardigd, temeer daar de tarieven van deze accijnzen bij de algemene 
ontwikkeling van het prijspeil fors zijn achtergebleven. Het prijspeil voor de particu-
liere consumptie, voor gedistilleerdaccijns en voor de wijnaccijns anno 1951 gesteld 
op 100, is in 1976 voor de particuliere consumptie gestegen naar 301, voor de gedistil-

 
151.  Zesde protocol van 26 januari 1976, Tractatenblad 1976, 46. 
152.  Artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 541/70 van de Raad van 20 maart 1970 betreffende de land-

bouw van het Groothertogdom Luxemburg, PB 1970, L 68, blz. 3, en andere daaropvolgende veror-
deningen. 

153.  Artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 204/90 van de Raad van 22 januari 1990 betreffende de land-
bouw in het Groothertogdom Luxemburg, PB 1990, L 22, blz. 11. 

154.  Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 3, blz. 7. 
155.  Verdrag van 18 februari 1950 tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht, gewijzigd bij 

protocol van 26 januari 1976, Trb. 1976, 46, in verband met de invoering in België en Nederland van 
de bijzondere accijnzen op wijn. 

156.  De import van wijnen uit Luxemburg bedraagt anno 1975 rond 0,6% van de totale wijnimport. 
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leerdaccijns naar 222 en voor de wijnaccijns naar 182157. Aanpassing van de wijnac-
cijns aan de geldontwaarding wordt in de Tweede Kamer breed gesteund, ook in latere 
jaren, al zien veel leden zo’n maatregel liever geleidelijker ingezet en vormgegeven158. 

In EG-verband blijkt echter bepaald dat de ten aanzien van Luxemburgse wijnen 
toegepaste preferentie in de BENELUX niet groter mag zijn dan die welke op 1 januari 
1975 van kracht was. De Luxemburgse wijn kan daarom niet worden vrijgesteld van 
de per 1 januari 1976 ingevoerde bijzondere accijns van wijn159. Ingaande 1992 wordt 
de tariefstructuur van de gewone en bijzondere wijnaccijnzen geïntegreerd tot één 
tarief voor niet-mousserende wijn en één tarief voor mousserende wijn. Het gemeen-
schappelijke tariefniveau blijft in zijn totaliteit gehandhaafd; daarom komt deze inte-
gratie niet in strijd met het BENELUX-accijnsverdrag 1950160. 

In 1990 gaan stemmen op om het BENELUX-verdrag 1950, het verdrag dat alle ac-
cijnzen in BENELUX-verband zou moeten gaan harmoniseren, geheel en al op te zeggen, 
ook al omdat dit verdrag vereenvoudiging van belastingwetgeving in de weg staat. 
Aan dubbele internationale regelgeving bestaat geen behoefte. Voor aanpassing of 
opzegging is een protocol vereist dat in onderlinge overeenstemming tot stand komt 
en in elk van de partnerlanden parlementair moet worden goedgekeurd, zo schrijven 
de bewindslieden161. De vraag of tot intrekking van het BENELUX-verdrag 1972 moet 
worden overgegaan wordt eveneens in BENELUX-verband aangekaart162 en bespro-
ken163. De besprekingen leiden tot het Tiende protocol, dat op 2 december 1992 te 
Brussel tot stand komt164. Het Tiende Protocol strekt tot wijziging van het BENELUX-ver-
drag 1950165. Het doet de enig in werking zijnde artikelen 9, 9bis en 10 van het Bene-
lux-verdrag 1950 betreffende de wijnaccijns vervallen per 1 januari 1993166. Het pro-
tocol beëindigt de facto de hele BENELUX-unificatie met het oog op de EG-accijns-
harmonisatie. Dit gebeurt zo, omdat de accijnsregeling voor wijn in de BENELUX ingrij-
pend gewijzigd zou moeten worden om te voldoen aan de desbetreffende EG-richt-
lijnen en omdat het vervoer van wijn in de BENELUX met ingang van 1 januari 1993 
conform de regels van de Accijnsrichtlijn moet plaatsvinden. Anders dan bij de geüni-
ficeerde wijnaccijns moet het verkeer in beginsel onder opschorting van de accijns 

 
157.  Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 3, blz. 8, nr. 4, blz. 1, en nr. 5, blz. 1-3. 
158.  Handelingen II 1975-1976, 26 november 1975, blz. 1497 rk. 
159.  EG-verordening, nr. 3310/75, PB van 20 december 1975, nr. L 328/12. Kamerstukken II 1976-1977, 

14 477, nr. 3, blz. 12. 
160.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 18. 
161.  Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 2. Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 8, blz. 1. 
162.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 4. 
163.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 8, blz. 1. 
164.  Tiende Protocol tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der 

Nederlanden bij het Verdrag tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht ondertekend te 
’s-Gravenhage op 18 februari 1950, Trb. 1993, 19. 

165.  Stb. 1951, 215, blz. 30 e.v. Trb. 1984, 122. Trb. 1989, 10. 
166.  Tiende Protocol tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der 

Nederlanden bij het Verdrag tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht ondertekend te 
’s-Gravenhage op 18 februari 1950, tot stand gekomen op 2 december 1992 te Brussel, 
Trb. 1993, 19. 
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plaatsvinden in plaats van veraccijnsd167. De drie verdragsartikelen zijn niet in over-
eenstemming met het bepaalde in de Accijnsrichtlijn en de Structuurrichtlijn alcohol-
houdende dranken. De geünificeerde wijnaccijns kan dan ook niet meer worden gehe-
ven in overeenstemming met het EG-verdrag. Daartoe zouden deze artikelen eerst 
moeten worden herzien. De regeringen van de BENELUX-landen besluiten daar niet 
meer toe over te gaan168. Geheel in lijn met de stroperigheid waarmee de BENELUX-
accijnsunificatie sedert 1950 is omgeven, komt de ratificatie van het Tiende Protocol 
tergend langzaam tot stand. Nederland legt op 22 oktober 1993 een akte van bekrach-
tiging neer bij de Secretaris-Generaal van de BLEU, Luxemburg op 9 september 1997 en 
België op 5 februari 1998. Het Tiende Protocol treedt in werking op 1 maart 1998 met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1993169. Doordat het de drie bepalingen doet 
vervallen, heeft het Benelux-verdrag 1950 feitelijk geen werking meer. De staatssecre-
taris zegt desgevraagd niet te kunnen aangeven of de wijnaccijns nu geleidelijk op-
waarts zal worden aangepast170. 

In 1998 maken de BENELUX-lidstaten met het Elfde Protocol een formeel einde aan 
de BENELUX-accijnsunificatie. Vanaf 1 januari 1993 gelden de Europese regels met 
betrekking tot de interne markt in Europese richtlijnen met betrekking tot de struc-
tuur van de accijnsheffing, de minimumniveaus van tarieven en de vervaardiging, het 
verkeer en de opslag van accijnsgoederen171. De BENELUX-accijnsverdragen met bijbe-
horende protocollen zijn door de ontwikkelingen in EG-verband voorbijgestreefd en 
hebben daarom hun belang verloren. Het wordt wenselijk geacht deze dan ook in te 
trekken. Het Tiende protocol stelt het verdrag van 1950 al buiten werking. Voor de op 
10 juni 1970 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tot eenmaking van het 
BENELUX-accijnsgebied172 geldt dat de inwerkingtreding gekoppeld is aan het BENELUX-
verdrag 1972173. Deze overeenkomst is nooit in werking getreden, omdat die nimmer 
door België is bekrachtigd. Het Elfde Protocol doet de overeenkomst van 1970 en de 
overeenkomst van 1972 vervallen174. 

In de Wa is met ingang van 1 januari 1993 op budgettair neutrale wijze, dus gerela-
teerd aan het geünificeerde accijnsniveau, een op de EG-richtlijnen gebaseerde tarief-
structuur opgenomen. Het niveau van de geünificeerde wijnaccijns is niet in strijd met 
het EG-minimumniveau. Een verhoging van de wijnaccijns boven het niveau van de 
geünificeerde wijnaccijns, is gelet op de richtlijnen niet geboden. Ter gelegenheid van 

 
167.  Kamerstukken II 1992-1993, 23 266, nrs. 353 en 1, blz. 3. 
168.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 6, blz. 11, nr. 12, blz. 1-2. 
169.  Trb. 1998, 63. 
170.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697, nr. 12, blz. 5, en 22 843, nr. 7, blz. 6. 
171.  Richtlijn, nr. 92/12/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 februari 1992 be-

treffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer 
daarvan en de controles daarop (PB L 76). 

172.  Trb. 1970, 106. Zie voor het bijbehorende Protocol Trb. 1977, 45. 
173.  Trb. 1972, 108. Zie voor de bijbehorende Protocollen Trb. 1978, 134. 
174.  Elfde Protocol bij het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het 

Koninkrijk der Nederlanden tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht, ondertekend te 
’s-Gravenhage op 18 februari 1950, Brussel, 22 september 1998, Brief van de minister van Buiten-
landse zaken, Staten-Generaal, 1998–1999, 198, nr. 1. 
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de instelling van de interne markt en de daarmee gepaard gaande afschaffing van de 
fiscale grenzen, wordt de wijnaccijns per 1 januari 1993 verhoogd. Deze verhoging 
compenseert de opbrengstderving die voortvloeit uit een aanpassing van de tarief-
structuur van de accijnzen van alcoholvrije dranken175, die als niet-communautaire 
accijnzen per gelijke datum worden opgenomen in een afzonderlijke wet, de Wet 
AVD176. De verhoging van de wijnaccijns en de accijnzen van tussenproducten be-
draagt 26,4%. 

3.4.3 Bier 

 ‘Een Minister van Financiën, die bij zich laat komen belanghebbenden ter bespreking 
van een accijnsverhooging, kan van één ding zeker zijn, n.l. dat zij zullen zeggen: het is 
eenvoudig onmogelijk. En wanneer hij zich daardoor zou laten terughouden, dan zou 
hij moeten afzien van alle belastingheffing, waarbij de industrie betrokken is. Zoo is mij 
dat ook tot op zekere hoogte door deze heeren voorgehouden. Maar ten slotte erkende 
men in het adres, dat het dubbele wel zou gaan, en wanneer de industrie zegt, dat ver-
dubbeling wel kan, durf ik zeggen: het viervoud zal ook nog wel gaan.’177 

 
MR. ANT. VAN GIJN, 

minister van Financiën, 21 juli 1916 
 

De bieraccijns behoort tot de acht accijnzen van het systhema-GOGEL, het eerste belas-
tingstelsel (1805). Ook de bieraccijns was 50 jaar lang voorwerp van voornemens tot 
unificatie van de accijnzen in BENELUX-verband (1948-1998)178 en is vanaf de instelling 
van de interne markt en de daarmee gepaard gaande accijnsharmonisatie in EG-
verband (1993) op basis van de Accijnsrichtlijn een communautaire accijns.  

De bieraccijns is niet uit het stelsel van 1805 weggebleven, maar de heffing ervan is 
meteen na zijn invoering geschorst om bier tot een nationale volksdrank te verheffen, 
waarmee ‘de wetgever zich in der tijd vleidde, de zoo zeer vervallen brouwerijen, door 
deze vergunning, uit haren lagen toestand eenigermate te zullen opbeuren’179. De 
brouwerijen werden hiermee in de gelegenheid gesteld beter bier te brouwen ‘zoo tot 
opbeuring der geheel te niet lopende brouwerijen in de toenmalige republiek, als ter 
vervanging van de gezondheid meer benadeelende warme dranken, de koffij en de 
thee, en het voor alle zedelijkheid zoo verderfelijk dagelijks toenemend gebruik of 
misbruik van sterke dranken’. Dit alles om de kwaliteit van het ‘gewoone bier’ te ver-
beteren, dat rond 1815 nog ‘zoo slecht was, dat het niemand uitlokte om bij verkiezing 
te drinken’180. Deze nobele poging om de 678 brouwerijen een kwaliteitsimpuls te 

 
175.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 7, blz. 5-6. Kamerstukken II 1992-1993, 22 844, nr. 10. 
176.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 697. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 7. Wet van 

24 december 1992, Stb. 711 jo. 684. 
177.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2542-2543. 
178.  Zie hoofdstuk 4. 
179.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
180.  Gogel (1820), blz. 295-296. Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
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geven door hen een tijdje buiten de heffing te laten, is slechts gedeeltelijk geslaagd181. 
De bieraccijns is in de ‘30-er crisisjaren van de 20e eeuw opnieuw ingezet om de -
brouwerijen en de werkgelegenheid aldaar in de benen te houden, deze keer met een 
tijdelijk verlaagd tarief182. 

De bieraccijns is als landelijk werkende accijns ingevoerd met het oogmerk het 
binnenlandse verbruik van bier te treffen, geflankeerd door de azijnaccijns183. Anno 
1820, aan de vooravond van de Stelselwet 1821, zorgden de landelijke en de gemeen-
telijke bieraccijnzen tezamen voor een belastingdruk op bier van zo’n 70%184. Het tarief 
bedroeg ƒ 0,70 in hoofdsom ‘voor ieder vat ruimte, welke de roer- of andere beslag-
kuipen der bier- en azijnbrouwerijen bevatten’185. Vanaf 1867 werd naast deze bere-
keningswijze een tweede toegestaan, uitgaande van de hoeveelheid gebezigde grond-
stof186. De brouwers mochten kiezen tussen deze twee rekenmethoden. Vanaf 1915 
wordt de bieraccijns geheven naar de dichtheid van het halffabricaat wort (de nog 
ongegiste, gehopte vloeistof, hoofdzakelijk een suikeroplossing, waarop nog alcoholi-
sche gisting moest worden toegepast), zoals deze na afloop van het koken wordt vast-
gesteld, uitgedrukt in hectolitergraden187. Technologische ontwikkelingen in het 
brouwproces had het mogelijk gemaakt in grote bierbrouwerijen veel grotere hoe-
veelheden wort te bereiden uit dezelfde hoeveelheid meel dan in de streekgebonden 
kleinere brouwerijen met de meer traditionele brouwprocessen, waardoor de grote 
bierbrouwers minder bieraccijns verschuldigd werden dan de kleine188. 

De bieraccijns kent vanaf 1832 wettelijk geregelde specifieke vrijstellingen voor 
productief-technische doeleinden189. 

In tegenstelling tot gedistilleerd werd bier in de 19e eeuw als een heilzame drank 
beschouwd, onder de conditie ‘mits niet met overmaat gebruikt’190. Zelfs werden me-

 
181.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117. Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 

Gogel (1820), blz. 296. 
182.  Wet van 3 mei 1924, Stb. 227. Wet van 24 december 1932, Stb. 634. Wet van 8 december 1933, 

Stb. 663. Kamerstukken II 1937-1938, 2. Hoofdstuk I., nr. 5, blz. 40 rk., Bijlage A. Kamerstukken II 
1939-1940, 403, nr. 2. Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 33-34. 

183.  Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 35 en 41. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, 
blz. 377-378. Handelingen II 1962-1963, 5 maart 1963, blz. 838 lk. Van der Poel (1966), blz. 116. 
Kamerstukken II 1883-1884, 93 en 98, nr. 6, blz. 11 rk. Kamerstukken II 1961-1962, 6735, nr. 3, 
blz. 6 lk. 

184.  ‘Is het niet waar dat een ton arbeiders bier nagenoeg ƒ 3 kost, en dat de impost, ook ten naasten bij, 
ƒ 1,25 bedraagt? Zoo men het octrooi in de steden, dat in de meesten nog eens even veel uitmaakt, 
hierbij voegt, blijkt het dan men eene belasting van 70 pC. van de waarde des voorwerps betaalt’, 
aldus M. Pirson, in: Gogel (1820), blz. 32. 

185.  Wet van 2 augustus 1822, Stb. 32. 
186.  Wet van 7 juli 1867, Stb. 84. Wet van 25 juli 1871, Stb. 92. 
187.  Wet van 25 juli 1871, Stb. 92. Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 3, blz. 7-9. Handelingen II 1915-

1916, 20 juli 1916, blz. 2542-2543. 
188.  Wet van 20 januari 1917, Stbl. 190. 
189.  Wet van 4 mei 1832, Stb. 14. Wet van 19 december 1833, Stb. 64. Door het daarvan gemaakte 

misbruik was een speciaal reglement noodzakelijk, Koninklijk Besluit van 12 juni 1847, Stb. 31. 
190.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 lk. 
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dicinale krachten aan bier toegeschreven191. Bier moest een alternatief vormen voor 
het gedistilleerd, waarvan het misbruik gedurende de 19e eeuw tot ver in de 20e eeuw 
een diep in de samenleving ingrijpend alcoholprobleem veroorzaakte192. De druk van 
de bieraccijns is anno 1863 in absolute zin bijzonder laag, in het algemeen zo’n • cent 
per liter, en ook in relatieve zin bijzonder laag; de druk van de gedistilleerdaccijns 
bedraagt het 70-voudige193. De minister meende dat de bieraccijns uit ethisch oogpunt 
en uit het oogpunt ‘eener billijke verdeeling van de algemeene lasten’ niet gemist kan 
worden. Bier wordt voor een deel gebruikt als ‘huisdrank of als verkwikkende of ver-
sterkende drank gedurende den arbeid’, maar wordt ‘vooral dáár, waar het de alge-
meene volksdrank is, hoofdzakelijk vertapt en gedronken (...) als geestrijke drank in 
koffijhuizen, tapperijen, kroegen enz.’. Een splitsing tussen beide wijze van consump-
tie is niet mogelijk. Daarom valt het, aldus de bewindsman, vanuit beide gezichtspun-
ten op goede gronden niet te ontkennen, dat het niet alleen alleszins verdedigbaar, 
maar zelfs hoogst billijk is, dat naast accijnzen van gedistilleerd en wijn, er ook van 
bier accijns geheven wordt. In het verlengde van het gezichtspunt van evenredige 
spreiding van lasten ligt het fiscale argument, uit welk oogpunt afschaffing nog min-
der verdedigbaar maakt. Bedacht moet worden: ‘dat – zoowel in Nederland als in de 
meeste Europesche Staten – de verbruiksbelastingen op de dranken een voornaam 
gedeelte van de openbare inkomsten uitmaken’. Bovendien is het beleid gericht op 
afschaffing van de lasten op eerste levensbehoeften en lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven. Tezamen leggen die een opwaartse druk op de tarieven van accijnsgoe-
deren die niet tot de eerste levensbehoeften behoren, waaronder de dranken worden 
gerangschikt. Voorts omdat deze dranken tot op zekere hoogte onderling vervangbaar 
zijn, concludeert de minister, dat ‘deze accijns naast dien op het gedistilleerd en op 
den wijn, in ons belastingstelsel behoort behouden te blijven’194. Dat matiging van de 
bierconsumptie ook impliciet een rechtsgrond vormt, blijkt uit het feit dat tijdens de 
parlementaire behandeling van de frisdrankenaccijns (1972) wordt gewezen op het 
gevaar dat deze accijns de bierconsumptie zou kunnen doen toenemen. Aan het effect 
van de bieraccijns, een zekere beperking van het bierverbruik, mag niet worden ge-
tornd195. 

Bier wordt van oudsher gezien als een stabiele belastinggrondslag. De gedachte om 
de bieraccijns te verhogen wordt vaak en tijdens debatten van uiteenlopende inhoud 
geopperd196. De bieraccijns behoort tot de accijnzen ‘welke zonder wezenlijk nadeel 
eene verhooging konden ondergaan’. ‘Het bier werd evenwel met warmte in bescher-

 
191.  Handelingen II 1850-1851, 24 december 1850, blz. 507 rk. 
192.  Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 5, blz. 16 rk., en vele andere vindplaatsen in de Handelingen 

der Staten-Generaal. Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 rk. M. PIRSON, Voorstel 
betrekkelijk de in- en uitgaande Regten en Accijnsen, aan Zijne Majesteit, aangeboden door 
M. PIRSON, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 's-Gravenhage, Nederlandse Drukkerij, 
Spui, no. 72, 1820, in: Gogel (1820), blz. 27. 

193.  Kamerstukken II 1863-1864, LXXVI, nr. 3, blz. 851. 
194.  Kamerstukken II 1863-1864, LXXVI, nr. 3, blz. 850 rk. 
195.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 4, blz. 2-4. 
196.  Voorbeeld: Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 5, blz. 16 rk. en vele andere vindplaatsen in de 

Handelingen der Staten-Generaal. 
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ming genomen van de zijde dergenen, die in aanmoediging van het gebruik daarvan 
een middel tot beteugeling van het misbruik van sterken drank zagen’197. Decennialang 
wordt in de 19e eeuw gepleit voor afschaffing van de accijns van eerste levensbehoef-
ten. Bier is daartoe nimmer gerekend, ondanks dat bier vaak wordt gekwalificeerd als 
een ‘weldadige, onmisbare volksdrank‘198 en als ‘voedsel voor den arbeider’199. Deze 
beide maken samen, dat de bieraccijns ultimo 1870 in stand blijft, wanneer besloten 
moet worden over een nieuw heffingssysteem voor de bieraccijns200. Bier is volgens de 
bewindslieden in successie geen volksdrank waarvan het gebruik door de overheid 
begunstigd moet worden. Weliswaar minder dan sterk alcoholische dranken, wordt 
bier ook drankmisbruik toegeschreven, en de accijnzen een middel om dat te bestrij-
den201. Het genotmiddel bier met bestanddelen die schadelijk zijn, heeft zijn bijdrage 
aan de samenleving te leveren202. De verviervoudiging van het tarief in 1916 is fors, 
‘doch gezien de eischen der schatkist, is de ondergeteekende, de meening toegedaan, 
dat de accijns op het genotmiddel bier, voor verhooging in aanmerking kan komen’203. 
De billijkheid vordert ‘dat ook de groep der indirecte belastingen bijdraagt tot de ver-
meerdering van inkomsten, waaraan de schatkist zoo dringend behoefte heeft’204. Voor 
een flinke verhoging van de bieraccijns is veel te zeggen. De accijnzen leveren volgens 
de begroting 1916 38% van de opbrengsten der middelen205. De ondervinding moet 
leren of deze last op de consument wordt afgewenteld ‘door het schenken van een 
kleiner glas of door verhooging van den prijs, doch een groot verschil maakt dit niet 
uit’206. Hoewel van de volgende bieraccijnsverhoging wordt verwacht dat die het ver-
bruik van bier enigermate zal doen afnemen, zijn die verhogingen ‘tot haar volle be-
drag onvermijdelijk, omdat bij de veelheid der reeds bestaande heffingen, weinig 
andere geschikte middelen openblijven om der schatkist het benoodigde geld te doen 
toevloeien’207, ‘noodig ter voorkoming van grootere rampen’208 en onvermijdelijk, ge-
zien de diepe crisis.  

Wanneer in de bezettingstijd voor de bereiding van bier steeds minder granen be-
schikbaar zijn, zien de brouwers zich genoodzaakt de dichtheid van het bier te verla-
gen en de wetgever de accijns per hectolitergraad in evenredigheid te verhogen om de 
opbrengst van de bieraccijns op peil te houden. Wanneer na de bevrijding de grond-

 
197.  Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23. 
198.  Handelingen II 1870-1871, 28 juni 1871, blz. 1025. 
199.  M. PIRSON, Voorstel betrekkelijk de in- en uitgaande Regten en Accijnsen, aan Zijne Majesteit, aan-

geboden door M. PIRSON, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 's-Gravenhage, Nederland-
se Drukkerij, Spui, no. 72, 1820, in: Gogel (1820), blz. 27. Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 5, 
blz. 17 lk. Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 885 lk. 

200.  Wet van 7 juli 1867, Stb. 84. Kamerstukken II 1870-1871, 54, nr. 3, blz. 740 rk. Kamerstukken II 
1870-1871, 55, nrs. 1-3, blz. 751 lk. 

201.  Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 919 lk. 
202.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2542 lk. 
203.  Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 3, blz. 9 lk. 
204.  Kamerstukken II 1915-1916, nr. 204, nr. 7, § 8, blz. 55 e.v. 
205.  Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2542-2543. 
206.  Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 3, blz. 9 lk. 
207.  Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 rk. 
208.  Kamerstukken II 1932-1933, 142, nr. 7, § 1, blz. 11. 
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stoffenpositie weer verbetert, wordt de dichtheid van het bier weer verhoogd, hetgeen 
tot een technische verlaging van de accijns in omgekeerde zin leidt209. In 1947 is de 
dichtheid van het bier weer op vooroorlogs peil, waarmee het bieraccijnstarief verder 
wordt verlaagd210. Het brouwerijbedrijfsleven anticipeert op deze maatregel met spe-
ciale toestemming van minister MANSHOLT van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie-
ning. Snelle verbetering van de kwaliteit van het bier is vooral van belang voor het 
herstel van de Nederlandse export van agrarische producten. De verlaging doet, naar 
verwacht wordt, het toegenomen verbruik van sterk alcoholische dranken afnemen, 
zodat van de vermindering van de bierprijs geen schadelijke gevolgen voor de volks-
gezondheid worden gevreesd211. De ongeveer 60 brouwerijen, die in het begin van de 
jaren 1950 waren overgebleven zetten gezamenlijk een reclamecampagne op met de 
slogan: ‘Het bier is weer best’. De burger beantwoordt de slogan met: ‘en zo duur als 
de pest’. De campagne leidt niet tot een toename van het aantal brouwerijen, maar 
wel van het hoofdelijk verbruik, van 10 liter (1949) naar 90 liter (1970). 

De BENELUX-accijnsunificatie brengt bescherming van de talrijke kleine en middel-
grote brouwerijen tegenover het grootbedrijf met een progressief trapjestarief212, later 
vervangen door de grens van 200.000 hectoliter bier, de resultante van een pragma-
tische benadering aan de hand van de productie van de Nederlandse brouwerijen, 
liggend tussen de kleine en middelgrote brouwerijen, en zodanig vastgesteld dat 
slechts wanneer een brouwerij bewust kiest voor een aanzienlijke uitbreiding of in-
krimping van de brouwcapaciteit, overschrijding van de grens zal plaatsvinden213. De 
geünificeerde bieraccijns, een progressieve accijns van binnenlands vervaardigd bier 
en een forfaitaire accijns van ingevoerd bier, is niet in overeenstemming met het fis-
caal discriminatieverbod van het EEG-verdrag214. In het BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB-arrest 
(1976) heeft het HvJ EG met betrekking tot de accijnsheffing van bier in Duitsland 
beslist, ‘dat, wanneer een Lid-Staat heeft gekozen voor een progressieve belasting op 
binnenlands bier op basis van de door iedere brouwerij jaarlijks geproduceerde hoe-
veelheid, artikel 95, eerste alinea, slechts ten volle wordt nageleefd indien op buiten-
lands bier een zelfde of lager belastingtarief wordt toegepast, dat eveneens op grond 
van de door elke brouwerij jaarlijks geproduceerde hoeveelheid bier wordt vastge-

 
209.  Koninklijk Besluit van 14 november 1945, Stb. F 263. 
210.  Wet van 18 december 1947, Stb. H 436. 
211.  Handelingen II 1947-1948, 5 november 1947, blz. 192 rk. Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, 

blz. 3-5. 
212.  Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 5, blz. 17 rk. Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 rk. 

Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 3-7. Op 1 januari 1975 is het tarief van de accijns voor 
hier te lande gebrouwen bier onderscheiden naar het aantal hectolitergraden wort van het brouw-
sel. Er zijn dan vier tarieven. De drie tariefgrenzen zijn 10.000 onderscheidenlijk 50.000 en 
1.250.000 hectolitergraden. De tarieven zijn ƒ 3,76 onderscheidenlijk ƒ 4,06, ƒ 4,45 en ƒ 4,76 per 
hectolitergraad. Ingaande 1982 worden deze tarieven verhoogd tot ƒ 7,52 onderscheidenlijk ƒ 8,12, 
ƒ 8,90 en ƒ 9,52. Ingaande 1984 zijn de tarieven verhoogd tot ƒ 8,12 onderscheidenlijk ƒ 8,76, ƒ 9,61 
en ƒ 10,28. Met ingang van 1 maart 1985 wordt het tarief tot 800.000 hectolitergraden ƒ 9,19 en 
daarboven ƒ 10,28. Kamerstukken II 1976-1977, 14 477, nr. 3, blz. 10. Kamerstukken II 1989-1990, 
21 368, nr. 7, blz. 49. 

213.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 15-16. 
214.  Artikel 95 EEG-Verdrag. Artikel 90 EG. 
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steld’215. Daarom nodigt de EC de BENELUX-regeringen uit om het gemeenschappelijke 
accijnsregime aan te passen. Bij het Derde Protocol wordt de geünificeerde bieraccijns 
in overeenstemming gebracht met het Europees recht. De situatie in Nederland aan de 
vooravond van het BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB-arrest is, dat van hier te lande vervaardigd 
bier bieraccijns wordt geheven volgens een progressief tariefstelsel dat grote brouwe-
rijen zwaarder belast dan kleine. Het tariefstelsel bestaat uit vier schijven uitgedrukt 
in productiehoeveelheden per jaar. Voor de kleinste brouwerijen met een jaarproduc-
tie binnen de eerste schijf geldt het laagste tarief. Ook de grotere brouwerijen worden 
– voor de eerste gedeelten van hun productie in elk jaar – tot het maximum van de 
eerste schijf belast volgens het laagste tarief en vervolgens naar een hoger tarief. De 
grootste brouwerijen met een jaarproductie die tot in de vierde schijf reikt, worden 
voor een deel van hun productie naar het hoogste tarief belast. De gemiddelde ac-
cijnsdruk over de gehele jaarproductie is derhalve in die brouwerijen het grootst. Bij 
de invoer van bier geldt een forfaitair tarief dat is afgeleid van de accijns die gemid-
deld drukt op bier afkomstig uit een binnenlandse brouwerij met een jaarproductie 
van 300.000 hectoliter bier. De jaarproductie van de buitenlandse brouwerij heeft dus 
geen betekenis voor het accijnstarief bij invoer. Dit betekent dat bier afkomstig uit een 
buitenlandse brouwerij met een jaarproductie van minder dan 300.000 hectoliter bier 
zwaarder wordt belast dan bier afkomstig uit een binnenlandse brouwerij met een 
gelijke jaarproductie. Het is deze situatie die volgens het BOBIE GETRÄNKEVERTRIEB-
arrest in strijd is met het fiscaal discriminatieverbod216. Ingevoerde goederen mogen 
immers niet zwaarder worden belast dan soortgelijke binnenlandse goederen. 

Vanaf 1993 vindt de heffing plaats op basis van het eindproduct bier. De maatstaf 
van heffing wordt gerelateerd aan de hoeveelheid bier en aan het extractgehalte van 
dat bier, uitgedrukt in percenten Plato, dat wil zeggen het aantal hectoliters of effectief 
alcoholvolumegehalte van het eindproduct, naar keuze van de lidstaten217. 

Enkele verhogingen van de bieraccijns hebben plaatsgehad in het kader van een 
pakket maatregelen tot verhoging van de indirecte belastingen, vanwege de stijging 
van het prijsindexcijfer waardoor de reële druk van de bieraccijns afneemt, de bij-
na-verdubbeling in tien jaar van de bierconsumptie, de handhaving van de pariteit 
met andere alcoholhoudende dranken, de ontwikkeling van de bieraccijnstarieven in 

 
215.  HvJ EG 22 juni 1976, nr. 127/75, Bobie Getränkevertrieb GmbH vs. Hauptzollamt Aachen-Nord, 

Jur. 1976, blz. 1079, r.o. 7 en 9. Artikel 2 lid 1, artikel 2a en artikel 3 Wet op de accijns van bier, 
Stb. 1963, 241. Artikel 95 EEG-Verdrag. Artikel 90 EG. Wet van 1 oktober 1980, Stb. 609. Kamer-
stukken II 1978-1979, nr. 3, blz. 8. Kamerstukken II 1984-1985, 18 361, nr. 6, blz. 2. Kamerstukken II 
1984-1985, 18 361. 

216.  Artikel 90 EG (voorheen: artikel 95 EEG-Verdrag). 
217.  Artikel 3 lid 1 Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Artikel 90 EG (artikel 95 EEG-Verdrag). 

Artikel 7 lid 3 Wa. Structuurrichtlijn alcoholhoudende dranken. Tariefrichtlijn alcoholhoudende 
dranken. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 17-18. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, 
nr. 7, blz. 14-16. Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 6. Mededelingen- en 
Verordeningenblad bedrijfsorganisatie, nr. 6 van 25 januari 1985. Kamerstukken II 1992-1993, 22 
873, nr. 3, blz. 17 en 22-23. Kamerstukken II 1992-1993, 22 873, nr. 6, blz. 38. 
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de andere lidstaten van de EG218 en de verfrissing van het belastingstelsel: verlaging 
van de frisdrankenaccijns en verhoging van de accijnzen van alcoholhoudende dran-
ken219. De verlaging waartoe de BENELUX-verplichtingen nopen, is in strijd geacht met 
‘de politiek van beperking van overbodige verteringen’220, omdat daarvan een toename 
van het bierverbruik het gevolg zou zijn221. 

3.4.4 Tabak 

‘Wie moet niet erkennen dat in bijna alle Nederlandsche steden het aantal tabakswin-
kels bij den dag vermeerdert, en zelfs ziet men kinderen van 8 en 9 jaren reeds hun ci-
gaartje rooken.’222 

 
MR. B.W.A.E. BARON SLOET TOT OLDHUIS,  

lid van de Tweede Kamer, 16 december 1856 
 

De tabaksaccijns is primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen223. Sedert 
tien jaar is nevengeschikt daaraan de volksgezondheidsratio: het ontmoedigen van het 
roken. De tabaksaccijns was 50 jaar lang voorwerp van voornemens tot unificatie (= 
harmonisatie) van de accijnzen in BENELUX-verband (1948-1998) en is vanaf de instel-
ling van de interne markt en de daarmee gepaard gaande accijnsharmonisatie in EG-
verband (1993) op basis van de Accijnsrichtlijn een communautaire accijns. 

Bij Koninklijk Besluit van 16 december 1813 blijft de wet van 18 december 1805, 
waarbij onder meer van buitenlandse tabak accijns wordt geheven ‘in hare volle 
kracht en geheel’224. Kort daarvoor is het door de Fransen achtergelaten ‘on-
Nederlandsche’ tabaksmonopolie bij Publicatie van 6 december 1813 voor altijd afge-
schaft om de vrije handel weer te activeren. De bedrijven van het tabaksmonopolie 
worden ontmanteld, geliquideerd en de voorraden tabak verkocht. Degenen die voor 
het bedrijf van het monopolie werkzaamheden verrichten zijn schadeloos gesteld. Ten 

 
218.  Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 5, blz. 18 lk. Handelingen II 1915-1916, 20 juli 1916, blz. 2542 

rk. Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 8 lk. Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 33-
34. Kamerstukken II 1968-1969, 10 088. Wet van 26 juni 1969, Stb. 281. Kamerstukken II 1969-
1970, 10 306. Wet van 18 december 1969, Stb. 552. Handelingen II 1969-1970, 19 november 1969, 
blz. 1056 rk. Kamerstukken II 1975-1976, 13 633, nr. 5, blz. 4. Kamerstukken II 1981-1982, 17 188, 
nr. 3, blz. 4. Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 896 rk. Kamerstukken II 1983-1984, 
18 137, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 1983-1984, 18 137, nr. 4, blz. 2. Kamerstukken II 1983-1984, 
18 137, nr. 5, blz. 2-3. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 14. Wet van 24 december 1993, Stb. 
760. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 19.  

219.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 015, nr. 8. Handelingen II 2001-2002, 14 november 2001, blz. 23-
1681. Kamerstukken II 2001-2002, 28 015, nr. 122b. NRC Handelsblad 16 november 2001. 

220.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 5, blz. 5. 
221.  Handelingen II 1965-1966, 25 november 1965, blz. 628 rk. Kamerstukken II 1968-1969, 10 088, nr. 

4 en nr. 5. Handelingen II 1968-1969, 21 mei 1969, blz. 2909 lk.  
222.  Handelingen II 1856-1857, 16 december 1856, blz. 487. 
223.  Zo ook deze conclusie in: Cnossen (2005) , blz. 8. 
224.  Artikel 2 Besluit van 16 december 1813, no. 6, Stb. 1813, 12. 
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slotte krijgt commissaris-generaal van financiën ELIAS CANNEMAN (1813)225 de opdracht 
om te onderzoeken in hoeverre van tabak een nieuwe belasting kan worden gehe-
ven226. Monopolies verhouden zich niet met de Nederlandse handelstradities en opvat-
tingen over vrijheid van goederenverkeer. De nadruk, en soms wel de verbetenheid 
waarmee Kamerleden en bewindslieden in het politieke debat de opvatting verkondi-
gen dat de handel buiten iedere vorm van belastingheffing behoort te worden gehou-
den, de administratieve lasten die een belastingmaatregel meebrengen incluis, speelt 
bij de keuze van grondslagen voor accijnsheffing een allesbepalende rol. Veel goede-
ren van internationale handel, waaronder tabak, zijn met dit argument lange tijd bui-
ten iedere accijnsheffing gebleven, hoewel velen tabak, thee, koffie, cacao en suiker 
zeer geschikte belastinggrondslagen achten.  

Als grondslag voor accijnsheffing maakt tabak geen deel uit van het systhe-
ma-GOGEL van 12 juli 1805, evenmin van het tweede (1816) en het derde (1819) belas-
tingstelsel, ontworpen door APPELIUS, die tabak beschouwt: ‘Als object van weelde of 
van overtollige geneugten’. Het artikel van den tabak is, aldus APPELIUS ‘ongetwijfeld 
voor eene belasting geschikt’, maar er zijn grote handels- en landbouwbelangen227 die 
daaraan tot 1921 in de weg staan228. Hoewel de tabak met een goed systeem van toe-
zicht en accijnsrestitutie bij uitvoer een zeer geschikte belastinggrondslag kan zijn die 
de handel vrijwel ongemoeid laat, ziet APPELIUS, alle belangen afwegend, te veel nega-
tieve effecten voor de binnenlandse tabaksindustrie. Daarom bevat het vierde belas-
tingstelsel, dat wordt neergelegd in de Stelselwet 1821, de accijnzen van suiker, zout, 
wijn, bier, gedistilleerd, geslacht en gemaal. Tabak ontbreekt opnieuw in de reeks. 

Minister VAN BOSSE (1852) wil de tabaksaccijns niet invoeren vanwege de admini-
stratievelastendruk die deze teweegbrengt voor handel en nijverheid, maar ook omdat 
deze schade toebrengt aan de land- en tuinbouw: ‘Wat den tabak betreft, Mijne Hee-
ren, de belasting van dat artikel zal voor een groot deel van den vaderlandschen land-
bouw lastige gevolgen hebben. De tabaksteelt toch is in meer dan ééne provincie van 
ons vaderland een gewigtig deel van den landbouw, en een accijns op dat artikel zou 

 
225.  Thans: minister van Financiën. 
226.  Besluit van 6 december 1813, no. 5, Stb. 1813, 7. 
227.  ‘Vooreerst: welk een deel de tabakshandel in onze betrekkingen op Noord-Amerika beslaat; Ten 

Tweede: dat een zeer aanzienlijk gedeelte van den invoer tot exportatie geschikt is, en dat dus aan 
het weigeren van afschrijving niet kan worden gedacht;Ten derde: dat de tabak tevens is een object 
van binnenlandsche cultuur, welke alle aanmoediging verdient; Ten vierden: dat onze inlandsche 
snuifmolens, karotten-fabrieken en tabaks-kerverijen aan eene menigte menschen het onderhoud 
verschaffen, en dat het willekeurig Fransch bestuur van het belang van den tabakshandel zoo over-
tuigd was, dat hetzelve twee fabrieken tot schijnbare leniging van de te vreezen nadeelen in Hol-
land had gevestigd; Ten vijfden: dat het weigeren van afschrijving aan andere tabak, dan in de ori-
ginele emballage, de pas weder ontluikende fabrieken een onherstelbaar nadeel zou toebrengen, en 
onze active negotie in eene blooten transit- en commissie-handel zoude doen ontaarden; en Ten 
zesden: dat het geven van restitutie of premien aan de gefabrieceerde tabak bij het vrijlaten der 
binnenlandsche cultuur, onmogelijk moet worden geacht’. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 
6, blz. 568 lk. 

228.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 6, blz. 563-568 lk. Handelingen I 1863-
1864, 31 december 1863, blz. 1323. Handelingen II 1880-1881, 23 december 1880, blz. 1044 rk. 
Handelingen II 1880-1881, 22 maart 1881, blz. 1048-1049 lk. 
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den landbouw aan eene menigte formaliteiten onderwerpen, waarvan hij thans be-
vrijd is’229. Gestuit wordt op ‘bijna onoverkomelijke hinderpalen. De hier te lande aan-
gevoerde buitenlandsche tabak wordt voor een goed deel niet weder uitgevoerd dan 
na gesorteerd of verwerkt te zijn, en men zou dus, zoo er eene hooge belasting op den 
tabak geheven wierd, een belangrijken tak van handel en nijverheid zeer aanmerkelijk 
moeten belemmeren’230. 

In de aanloop naar de invoering van de tabaksaccijns bij de Tabakswet 1921 wordt 
de tabaksaccijns voorgesteld als alternatief voor de resterende af te schaffen accijnzen 
van eerste levensbehoeften (1856)231, omdat de tabaksaccijns in de buurlanden ook 
wordt geheven en hoge opbrengsten geeft232 en als alternatief voor de nimmer inge-
voerde effectenbelasting en rentebelasting, als ontwerpen voorlopers van de inkom-
stenbelasting 1892233. Minister BETZ (1863) acht het product tabak als belastinggrond-
slag ‘zeer aanbevelenswaardig’, maar ziet de uitvoering en handhaafbaarheid als hope-
loos, want ‘daaraan zijn zoo vele bezwaren verbonden, niet alleen uit een commerci-
eel, maar ook uit een industrieel en landbouwkundig oogpunt, dat ik, voor alsnog, 
huiverig ben dien accijns voor te dragen. In Engeland bij voorbeeld, waar men een 
hoogen accijns van den tabak heft, heeft men de cultuur van dat artikel geheel moeten 
verbieden. Dit zou hier te lande nog al een bezwaar zijn, omdat de cultuur van tabak 
bij ons niet onbelangrijk is’234. 

Minister VAN BOSSE (1869) stelt een consumptieve belasting op de tabak voor ter 
gedeeltelijke schadeloosstelling van het Rijk voor het afstaan der patentbelasting, aan 
de gemeenten. Bij de beraadslaging over de begroting 1870 toont de Tweede Kamer 
zich niet erg ingenomen met de ideeën van de minister en evenmin met de middelen 
waarmee hij het financieel evenwicht denkt te herstellen235. Minister VAN DER HEIM 
(1874) heeft het fiscale beleid dat hij denkt te gaan voeren al uitgestippeld en gepubli-
ceerd236 en stelt de vervanging voor van de accijnzen van zout, zeep en rundvlees door 
de tabaksaccijns. Deze vanzelfsprekend lijkende ruil stuit dadelijk op heftig verzet van 
de sector. De tegenstand van telers en handelaren is zo hevig dat VAN DER HEIM zijn 
wetsontwerp nog vóór de openbare behandeling intrekt237. Het Tweede-Kamerlid VAN 

DE LAAR schrijft hierover in het ontwerpjaar van de tabaksaccijns (1921): ‘Ook toen 
waren er Ministers, die op den loop gingen voor een ongunstig Voorloopig Verslag en 
dit was toen zoo ongunstig, dat het ontwerp werd ingetrokken’238. Minister GLEICHMAN 

 
229.  Handelingen II 1851-1852, 12 maart 1852, blz. 890 lk. 
230.  Kamerstukken II 1858-1859, XV, nr. 3, blz. 502 lk. 
231.  Handelingen II 1856-1857, 16 december 1856, blz. 487. 
232.  Kamerstukken II 1858-1859, XV, nr. 3, blz. 502 lk. 
233.  Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 5, blz. 16 lk. Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 rk. 

Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 7, blz. 46 lk. Handelingen II 1879-1880, 13 december 1879, 
blz. 568 rk. 

234.  Handelingen I 1863-1864, 31 december 1863, blz. 1323. 
235.  Handelingen II 1869-1870, blz. 321 e.v., beraadslagingen bij hoofdstuk I. 
236.  H.J. van der Heim, Aanteekeningen op de staatsbegrooting voor 1872 en de financiëele regeerings-

voorstellen, ’s-Gravenhage 1871. 
237.  Kamerstukken II 1875-1876, 100, blz. 23.  
238.  Handelingen II 1920-1921, 10 maart 1921, blz. 1769 lk. 
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(1878) betwijfelt ernstig of enig minister na hem de tabaksaccijns ooit zal invoeren239, 
zulks ondanks de vurige standpunten van het Haagse Tweede-Kamerlid WINTGENS, dat 
voor de indirecte belastingen en in het bijzonder voor de tabaksaccijns grootste toe-
komstperspectieven ziet weggelegd240. 

Nadien dienen de ministers GROBBÉE (1883) en DE MEESTER (1906)241 nog ontwerpen 
in, die evenmin het Staatsblad halen. Tabak wordt in een nota van het Tweede-
Kamerlid VAN KOL aan de commissie van Rapporteurs over het aanboren van nieuwe 
belastingbronnen gekwalificeerd (1907) als een ‘schadelijk genotmiddel’242. Dit is de 
eerste vermelding in de Handelingen der Staten-Generaal waarbij tabak als schadelijk 
voor de gezondheid wordt geduid. Niettemin blijven sommigen volhouden dat tabak 
als een levensbehoefte te beschouwen valt. Van regeringszijde wordt dit laatste ken-
merk consequent tegengesproken243. Minister KOLKMAN (1910) laat zijn oog vallen op 
‘eene belasting op het verbruik van sigaren, sigaretten en tabak’. Hij bestudeert vele 
gangbare buitenlandse stelsels. Die blijken allemaal het bezwaar te hebben ‘van be-
hoefte aan scherp toezicht op den invoer, het oude bezwaar voor onze tabaksmarkt 
waarvan het voortbestaan voor een goed deel is te danken aan de vrijheid van bewe-
ging, die de fiscus den tabakshandel laat’. Vanwege de altijd maar weer veronderstelde 
bezwaren voor de tabakshandel is Nederland nog niet rijp voor de tabaksaccijns, gege-
ven de anno 1911 beschikbare heffingstechnieken. Daarom komt de bewindsman met 
het debietrecht van tabak ‘een recht op den verkoop aan den consument’, geheven van 
een ieder die tabaksproducten rechtstreeks aan verbruikers levert, een klein-
handelsbelasting op tabak. Het debietrecht bestaat ook onder de aanduiding ‘licence’ 
in Engeland, Ierland, de US en Frankrijk. Het wordt daar in verscheidene varianten 
toegepast, met name ook met het doel een betere bekendheid van de neringdoenden 
voor politietoezicht en toezicht op smokkelarij te realiseren. Ook deze variant bereikt 
het Staatsblad niet244. 

Voordat de tabaksaccijns op basis van het Grondslagenontwerp (1915) van minister 
TREUB in 1921 zijn uiteindelijke vorm krijgt, verstrijken ter voorbereiding eerst nog 
enkele jaren. De behandeling van het voorstel neemt vier jaar in beslag245. TREUB voor-
ziet zware discussies in de Tweede Kamer. Ondanks alle bezwaren die weer naar vo-
ren gebracht konden worden, mogen die bedenkingen het invoeren van de tabaksac-
cijns niet tegenhouden, want, zo vindt de minister: ‘De tabak, waaronder natuurlijk 

 
239.  Handelingen II 1877-1878, 22 mei 1878, blz. 840 rk. 
240.  Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 6, blz. 37. Handelingen II 1879-1880, 12 december 1879, 

blz. 560 lk. Handelingen II 1880-1881, 17 maart 1881, blz. 1002 rk. Handelingen II 1883-1884, 
18 juni 1884, blz. 1630 rk. 

241.  Kamerstukken II 1906-1907, 98, nr. 3, blz. 14-15. 
242.  Kamerstukken II 1906-1907, 98, nr. 7, blz. 85 lk. 
243.  Kamerstukken II 1912-1913, 39, nr. 1, blz. 1 lk. 
244.  Kamerstukken II 1910-1911, 217, nr. 3, blz. 7-11. Kamerstukken II 1912-1913, 39, nr. 1, blz. 1-6. 

Kamerstukken II 1917-1918, 83, nr. 1, blz. 2. Handelingen II 1924-1925, 4 november 1924, 
blz. 397 rk. 

245.  Kamerstukken II 1917, 83, nr. 1, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1917-1918, 83, nr. 1, blz. 1 lk. Kamer-
stukken II 1919-1920, 20, nr. 8, blz. 46 lk. Handelingen II 1920-1921, 10 maart 1921, blz. 1780- 
1782. Handelingen I 1920-1921, 3 mei 1921, blz. 877 lk. 
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sigaren, sigaretten en snuif zijn begrepen, is – een oogenblik afgezien van het belang 
van den tabakshandel – een bij uitnemendheid geschikt object voor een accijnshef-
fing’. Het is de best denkbare grondslag voor een accijns, zo schrijft de bewindsman: 
‘Op zich zelf genomen, is er misschien niet één verbruiksartikel dat zich daartoe even-
goed leent’246. Het voorstel wordt in 1921 in de Tweede Kamer met 42 stemmen voor 
en 32 tegen aangenomen, zo ook in de Eerste Kamer, met een overtuigender stem-
menverhouding, 22 stemmen voor en acht tegen247. 

De tabaksaccijns wordt vanaf 1922 geheven met de ratio dat de meeste buurlanden 
een tabaksaccijns hebben en vanwege de zeer noodzakelijke versterking van de mid-
delen voor de schatkist248; ‘een gedeelte van de benoodigde sommen behoort te wor-
den gevonden uit eene belasting op tabak’249. De invoerrechten op tabak worden ge-
handhaafd, ongetwijfeld ter bescherming van de binnenlandse tabaksnijverheid. Ta-
bak behoort niet tot de noodzakelijke levensbehoeften, maar is een algemeen gebruikt 
niet-onontbeerlijk genotmiddel, waarom het zich ‘bij uitstek leent tot object voor eene 
verbruiksbelasting250. Het is toch een algemeen bekend verschijnsel, dat in de laatste 
tientallen jaren, ten gevolge van de toenemende welvaart en de daarmede gepaard 
gaande verhooging van den levensstandaard, de uitgaven voor rookgenot belangrijk 
zijn gestegen, doordat de rookers hoogere eischen zijn gaan stellen. Sigaren en sigaret-
ten hebben thans burgerrecht gekregen in kringen, waar voorheen slechts pijptabak 
werd gebruikt’251. Als effect van de tabaksaccijns wordt een afname van 9% van de 
rookgewoonte verwacht252, maar niet beoogd: ‘(…) de belastingheffing, die geen drang 
tot verminderd gebruik beoogt’253. Het gaat in 1921 uitsluitend om de opbrengst: ‘De 
heffing van een tabaksaccijns wordt echter niet voorgesteld wegens bijbedoelingen 
van socialen en hygiënischen aard, maar om der wille van de opbrengst’254. Volgens 
HULST (1932) speelt er wel degelijk een nevendoel: ‘bescherming tegen het nicotine-
gevaar’255. 

De accijns wordt naar het Grondslagenontwerp vormgegeven bij de Tabakswet 
1921 met het banderollenstelsel. Tabaksproducten moeten bij de uitslag en de invoer 
op de verpakking ervan zijn voorzien van het voor het desbetreffende tabaksproduct 
voorgeschreven accijnszegel, de banderolle, ten bewijze dat de ter zake verschuldigde 
accijns is voldaan. Het banderollensysteem heeft door de jaren heen een zekere 
marktordening doen ontstaan welke niet alleen voor de detailhandel van belang is, 
maar ook grote voordelen heeft uit een oogpunt van volksgezondheid. De zogenoemde 
banderollenprijsbescherming maakt het stunten met de prijzen van tabaksproducten 

 
246.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, blz. 12 rk., § 6-7. Zo ook bijvoorbeeld: Kamerstukken II 

1977-1978, 14 835, nr. 6, blz. 23.  
247.  Wet van 6 mei 1921, Stb. 712 (Tabakswet). 
248.  Kamerstukken II 1917-1918, 83, nr. 1, blz. 1. 
249.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 9-10. 
250.  Kamerstukken II 1917-1918, 83, nr. 1, blz. 1-2. 
251.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 9 rk. 
252.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, blz. 13 rk., § 7. 
253.  Kamerstukken II 1917-1918, 83, nr. 1, blz. 2 lk. 
254.  Kamerstukken II 1919-1920, 20, nr. 8, blz. 46 rk.  
255.  Hulst (1932), blz. 92. 
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onmogelijk256, en uit een oogpunt van controle verdient het banderollensysteem voor 
rookwaren sterk de voorkeur boven andere systemen257. 

Belast wordt de tot verbruik bereide tabak, waaronder zijn te verstaan: sigaren, si-
garetten, rooktabak, pruimtabak en snuiftabak. Dientengevolge kan de handel in ruwe 
tabak nagenoeg geheel zijne vrijheid van beweging behouden. Geheven wordt van de 
producenten en van de importeurs en wordt eerst verschuldigd op het tijdstip waarop 
de tot verbruik bereide tabak uit de fabriek, uit entrepot of vanuit het buitenland in 
het vrije verkeer wordt gebracht258. Het banderollenstelsel heeft het mogelijk gemaakt 
een beoogd einde te maken aan de huisindustrie van tabaksproduct vanwege de slech-
te hygiënische toestanden259, waarmee tevens is tegemoetgekomen aan de 100 jaar 
lang geuite wensen en bezwaren van handel en nijverheid260. 

De tabaksaccijns wordt voldaan door middel van zegels die de fabrikant of impor-
teur tegen contante betaling of op krediet van de belastingadministratie betrekt en die 
op de verpakking van de aan de accijns onderworpen goederen moeten worden aan-
gebracht ‘zoodanig, dat het openen van de verpakking zonder schending van het zegel 
niet mogelijk is zonder merkbare sporen achter te laten.’261. De maatstaf van heffing 
voor de tabaksaccijns is de kleinhandelsprijs met inbegrip van alle belastingen (zoals 
douanerechten en BTW) en de kosten van de verpakking262. 

De werkgelegenheid in de sector wordt incidenteel ondersteund met tijdelijke ta-
riefsdifferentiaties (1952263 en 1982264). Deze steun lijkt van het volksgezondheidsmo-

 
256.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 21-22. 
257.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 20. Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, 

blz. 1663 rk. Kamerstukken II 1965-1966, 8305, nr. 6, blz. 1-2. 
258.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 10-11. Handelingen II 1920-1921, 10 maart 1921, 

blz. 1779-1785. Handelingen I 1920-1921, 3 mei 1921, blz. 878. 
259.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, blz. 12 rk., § 7. 
260.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 9-10.  
261.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 10 lk. Kamerstukken II 1919-1920, 20, nr. 8, blz. 47 lk. 
262.  Kamerstukken II 1915-1916, 219, nr. 3, blz. 10 rk. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 32. 
263.  Kamerstukken II 1947-1948, 839, nr. 3. Kamerstukken II 1948-1949, 839, nr. 5, blz. 3-4. Kamerstuk-

ken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 20. Kamerstukken II 1949-1950, 1713, nr. 3, blz. 2. Kamerstuk-
ken II 1949-1950, 1713, nr. 5, blz. 1-7. Kamerstukken II 1951-1952, 2512, nr. 3, blz. 2-3. Kamerstuk-
ken II 1951-1952, 2512, nr. 5. Handelingen II 1951-1952, 22 april 1952, blz. 2171-2172. In 1951 be-
draagt het binnenlandse verbruik van grote sigaren (vanaf 1952 belast met 14% accijns) 593 miljoen 
stuks tegenover 1015 miljoen stuks in 1959 en dat van cigarillos (vanaf 1952 belast met 20% ac-
cijns) 123 miljoen stuks in 1951 tegenover 244 miljoen stuks in 1959 of, per hoofd van de bevol-
king, 58 tegenover 89 respectievelijk 12 tegenover 22 stuks. De totale kleinhandelswaarde loopt 
van 1951 op van ƒ 144 miljoen tot ƒ 225 miljoen in 1959. Ook de export ontwikkelt zich gunstig en 
wel van 55 miljoen stuks met een waarde van ƒ 10 miljoen in 1951 naar 254 miljoen stuks met een 
waarde van ƒ 27 miljoen in 1959. Eind 1959 staan in deze bedrijven tegenover liquide middelen ten 
belope van ƒ 11,5 miljoen schulden op korte termijn ten bedrage van ƒ 59,5 miljoen. Wet van 8 mei 
1952, Stb. 249. Kamerstukken II 1953-1954, 3200 hoofdstuk X, nr. 12, blz. 14 rk. Kamerstukken II 
1953-1954, 3391, nr. 5, blz. 1. Kamerstukken II 1955-1956, 4267. Wet van 23 mei 1956, Stb. 256. 
Kamerstukken II 1958-1959, 5356, nr. 5, blz. 1. Kamerstukken II 1960-1961, 6101, nr. 13, blz. 1-16. 
Kamerstukken II 1963-1964, 7400 Algemene financiële beschouwingen, nr. 3, blz. 7. Kamerstuk-
ken II 1963-1964, 7400 Algemene financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 2-19.  
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tief niet veel heel te laten265. De Raad van State zet grote vraagtekens bij het voorstel 
door zich af te vragen of de verlaging wel past in een consequente benadering met 
betrekking tot het terugdringen van het tabaksgebruik. Alleen een dergelijke benade-
ring kan immers voorkomen, dat de bedoelingen van de wetgever ten gevolge van 
tegenstrijdige beslissingen geheel in rook opgaan266. Van een verlaging van de prijs 
voor de consument is echter geen sprake en dus staat de steun niet op gespannen voet 
met het tabaksontmoedigingsbeleid. Niettemin wordt het roken relatief steeds goed-
koper, maar de accijnsdruk toch als zeer hoog beleefd (1961)267. De prijs van een pakje 
sigaretten stijgt van 1960 tot 1986 met 232%, terwijl het prijsindexcijfer voor de ge-
zinsconsumptie in dezelfde periode met 275% stijgt, een relatieve prijsdaling van 
18%268. De relatieve groei in het verbruik van tabaksproducten is gelijk aan de groei-
voet van het volume van de consumptieve bestedingen van gezinnen269. 

Bij de technische herziening van de tabaksaccijns (1964) meent staatssecretaris 
VAN DEN BERGE in tegenstelling tot veel Tweede-Kamerleden dat van een volksgezond-
heidsratio bij de tabaksaccijns geen sprake kan zijn. Het komt hem ‘uit een algemeen 
beleidsoogpunt niet doelmatig voor om bij deze gelegenheid in verband met het long-
kankervraagstuk een aantal incidentele voorzieningen te treffen, welke toch vrij ver in 
het maatschappelijke leven zouden ingrijpen’. De bewindsman verwijst naar een lo-
pende studie over volksgezondheid en roken van sigaretten bij Sociale Zaken en 
Volksgezondheid270. Bij de tijdelijke verhoging van de tabaksaccijns (1964) speelt het 
volksgezondheidsmotief geen beslissende rol271. Het motief begint tijdens de algemene 
politieke en financiële beschouwingen een rol te spelen. Minister WITTEVEEN verklaart 
dat bij een verdere stijging van de tabaksaccijns het argument van de bescherming van 
de volksgezondheid van belang blijft272. De maatregel kan tot gevolg hebben dat de 
consumptie van tabaksproducten terugloopt. Deze bedoeling heeft de voorgenomen 
maatregel niet273. Volgens veel Tweede-Kamerleden staat voorop ‘dat de duidelijke 
sociaal-hygiënische motivering vereist is. Die motivering is ten aanzien van sigaretten 
zonneklaar. De dingen zijn ongezond. Iedere maatregel die kan helpen om het roken te 

 
264.  Kamerstukken II 1983-1984, nr. 5, blz. 2. Kamerstukken II 1983-1984, 18 139, nr. 4. Kamerstuk-

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

265.  Kamerstukken II 1983-1984, nr. 4, blz. 1. Handelingen II 1983-1984, 20 september 1984, 
blz. 102-103. 

266.  Kamerstukken II 1984-1985, 18 749 B-C, blz. 1. 
267.  Kamerstukken II 1960-1961, 6461, nr. 3, blz. 3 lk. 
268.  Kamerstukken II 1986-1987, 18 749, nr. 9. Handelingen II 1986-1987, 23 juni 1987, blz. 90-4648 rk. 
269.  Kamerstukken II 1983-1984, 18 139, nr. 5, blz. 3. 
270.  Kamerstukken II 1963-1964, 7186, nr. 5, blz. 2 lk. Handelingen II 1963-1964, 16 april 1964, 

blz. 1654-1662. Kamerstukken II 1963-1964, 7456, nr. 1. Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 3, 
blz. 3 lk. Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 6, blz. 3-4. Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 7, 
blz. 5 lk. 

271.  Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 7, blz. 5 lk. Handelingen II 1968-1969, 10 oktober 1968, 
blz. 355. 

272.  Handelingen II 1968-1969, 10 oktober 1968, blz. 355. 
273.  Kamerstukken II 1968-1969, 9821, nr. 5, blz. 7.  
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verminderen, is welkom’274. Vanwege dit sociaal-hygiënisch motief zijn accijnzen een 
goed middel om middelen te genereren voor een krappe schatkist. ‘En accijns- en 
prijsverhogingen hebben in het verleden haar effect niet gemist. Waarom onder de 
huidige moeilijke omstandigheden dan niet allereerst naar dit middel grijpen?’275. 

Minister LUBBERS van EZ (1976) schrijft onomwonden dat roken schadelijk is voor 
de gezondheid. Minister DUISENBERG (1977) is van opvatting, dat rechtsgrond en tarief-
stelling van de tabaksaccijns moeten worden bezien in het licht van een verantwoorde 
verdeling van lasten. Het is een algemeen aanvaarde opvatting dat die verdeling niet 
alleen behoeft te worden bewerkstelligd door middel van draagkrachtbelastingen 
zoals de inkomstenbelasting. Algemene verbruiksbelastingen zoals de omzetbelasting, 
en speciale verbruiksbelastingen zoals de accijnzen, kunnen daartoe mede dienen. 
Over tabak als uitgelezen rechtsgrondslag van accijnsheffing zegt de bewindsman: ‘Tot 
de goederen welke in aanmerking komen voor de heffing van een accijns, kunnen 
zeker tabaksfabrikaten worden gerekend’. Waarom dat zo zeker is wordt niet uitge-
legd. Verder is de reden dat in het buitenland van tabak ook accijns wordt geheven: 
‘Ook in andere landen doet zich de situatie voor dat naast een algemene ver-
bruiksbelasting een bijzondere verbruiksbelasting op deze goederen wordt geheven’. 
De tariefstelling wordt in de eerste plaats bepaald door de benodigde middelen en de 
plaats van de accijns in het gehele belastingstelsel. En daarnaast: ‘Tevens kunnen 
daarmee wenselijke nevendoeleinden (beïnvloeding samenstelling van het beste-
dingspakket, e.d.) worden nagestreefd’. Als instrument om het roken te ontmoedigen: 
‘Op zich verzet de tabaksaccijns zich bij voorbeeld niet tegen een aanwending als 
instrument om het roken in het algemeen of van de meer schadelijke tabaksprodukten 
te beperken. Tegen een accijnsheffing welke varieert naar gelang van de schadelijke 
bestanddelen van de tabaksprodukten, staan derhalve geen principiële belemmerin-
gen in de weg’. Met betrekking tot de gevraagde studie van de aan een volksgezond-
heidregulerende accijns verbonden problemen deelt de minister mee, dat met voor-
rang maatregelen worden bestudeerd die op korte termijn te realiseren zouden zijn. In 
EG-verband is in het kader van de besprekingen betreffende de belasting op het ver-
bruik van tabaksproducten de mogelijkheid tot het instellen van een gedifferentieerd 
tarief bepleit. Een onderzoek naar de daaraan verbonden aspecten is door de EC in het 
vooruitzicht gesteld. De EC probeert daarmee te geraken tot communautaire criteria 
omtrent de mate van schadelijkheid en de vaststelling daarvan. 

De tabaksaccijns wordt aanvankelijk met matig effect instrumenteel gebruikt door 
met kunstmatige prijsverhogingen van rookwaren marktconform corrigerend op te 
treden276. Een voorstel om kerftabak (shag) uit te zonderen van een accijnsverhoging 
omdat shag in het bestedingspatroon van minderdraagkrachtigen een relatief belang-
rijker plaats inneemt dan in dat van de overige consumenten, zoals in kringen van het 

 
274.  Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1073 rk. 
275.  Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1073 en 1084-1088. Handelingen II 1971-1972, 

17 november 1971, blz. 1134 rk. Resolutie van de Raad van de Europese Gemeenschappen, PB 
28 april 1970, nr. C 50/1. Wet van 15 december 1971, Stb. 728. 

276.  Kamerstukken II 1975-1976, 14 100 Hoofdstuk XIII, nr. 6, blz. 42. 
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spijkerpakkenproletariaat277, wordt gepareerd met de volksgezondsheidsratio (1977): 
‘Met het oog op de volksgezondheid mag de kerftabak ten gevolge van een over-
heidsmaatregel niet in verhouding goedkoper worden’278. Minister DUISENBERG (1977) 
acht de tabaksaccijns een uitgelezen instrument om het roken te ontmoedigen: ‘Op 
zich verzet de tabaksaccijns zich bij voorbeeld niet tegen een aanwending als instru-
ment om het roken in het algemeen of van de meer schadelijke tabaksprodukten te 
beperken. Tegen een accijnsheffing welke varieert naargelang van de schadelijke be-
standdelen van de tabaksprodukten, staan derhalve geen principiële belemmeringen 
in de weg.’279. De minister staat niet onsympathiek tegenover het instellen van een 
differentiatie in de tabaksaccijns naar de schadelijke bestanddelen, maar wijst erop 
dat de BENELUX-accijnsunificatie eenzelfde tarief voor alle sigaretten vereist. 

Minister WIJERS van EZ (1996) vindt het idee om de accijns naargelang het nicotine-
gehalte te heffen op zichzelf logisch, maar Europeesrechtelijk nog niet mogelijk omdat 
de Accijnsrichtlijn, de Structuurrichtlijn tabaksproducten en de Tariefrichtlijn sigaret-
ten uitgaan van een percentage van de kleinhandelsprijzen en technisch niet omdat er 
geen standaard is voor de bepaling van het nicotinegehalte van kerftabak (shag)280. 
Volgens het Eerste-Kamerlid KRUISINGA (1988), in het dagelijks leven ook internist, 
staat de effectiviteit van de tabaksaccijns vast. ‘De accijns moet dan worden gebruikt 
ter bestrijding van de geweldige schade die tabaksgebruik in de volksgezondheid 
veroorzaakt. Het is echter ook bewezen dat de tabaksaccijns het verbruik terug-
dringt’281. 

Het belastingplan 1984 brengt een verhoging, gemotiveerd met het volksge-
zondheidsmotief: ‘De keuze van deze accijns is mede ingegeven uit een overweging 
van volksgezondheid, in die zin dat een eventueel uit de belastingverhoging voort-
vloeiende vermindering van het verbruik vanuit die optiek gunstig zou zijn’. Maar een 
substantiële invloed op het verbruik als gevolg van de verhoging wordt niet verwacht. 
De Tweede Kamer beziet dit argument met gemengde gevoelens282. Anno 1984 is het 
regeringsbeleid strak gericht op ontmoediging van het roken. Dat gebeurt door middel 
van gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, waardoor de burger in staat wordt ge-
steld vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid zelfstandig te 
beslissen over het gebruik van tabak. Opvallend is de gereserveerde houding ten aan-
zien van de inzet van de tabaksaccijns: ‘Tegenover de belangen van de volksgezond-
heid die zijn gemoeid met de beperking van het roken en de bescherming van de 
niet-roker, staan de economische en fiscale belangen, die evenzeer in beschouwing 

 
277.  Shagrokende doctorandussen en aan de sociale academie geschoolde welzijnswerkers gekleed in 

spijkerpak en geitenwollen sokken, zich verplaatsend in lelijke eenden met gordijntjes. Kamerstuk-
ken II 1977-1978, 14 835, nr. 6, blz. 22. Handelingen II 1977-1978, 29 november 1977, blz. 215 rk. 

278.  Kamerstukken II 1977-1978, 14 835, nr. 12. Handelingen II 1977-1978, 29 november 1977, 
blz. 174 rk., 176 mk. en 215 rk. Kamerstukken II 1977-1978, 14 835, nr. 3, blz. 4-5. Kamerstukken II 
1977-1978, 14 835, nr. 6, blz. 23-24. Kamerstukken II 1976-1977, 14 360. Het Parool, 30 september 
1977. 

279.  Kamerstukken II 1977-1978, 14 835, nr. 6, blz. 23. 
280.  Kamerstukken II 1996-1997, 24 743, nr. 3, blz. 27. 
281.  Handelingen I 1987-1988, 29 maart 1988, blz. 20-769 lk. 
282.  Kamerstukken II 1983-1984, 18 139, nr. 3, blz. 5, nr. 4, en nr. 5, blz. 3-4. 
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moeten worden genomen. Duizenden burgers verdienen hun dagelijks brood, of al-
thans een deel daarvan, door de produktie en de distributie van tabaksprodukten. (…) 
De Staat geniet aanzienlijke revenuen uit de tabaksaccijns, waarmede vele nuttige en 
nodige zaken worden gefinancierd’283. Beide Kamers relativeren het fiscale belang, 
wijzend op de kosten die de roker op de samenleving afwentelt, en wensen dat het 
belang van de volksgezondheid voorop komt te staan. De maatschappelijke kosten van 
het roken bedragen 8% van het totale budget van de gezondheidszorg. Daarnaast zijn 
er de kosten van productieverlies en arbeidsongeschiktheid284. Er zijn anno 1984 zeer 
duidelijke signalen dat de sociale acceptatie van het roken vermindert285. Aan de ta-
baksaccijns wordt geen rol van betekenis in het ontmoedigingsbeleid toebedeeld286, 
hoewel (1) in de Nota 2000 melding wordt gemaakt van een krachtig antirookbeleid, 
na 1986 te starten, met als doelstelling halvering van het aantal rokers in 2000, 
(2) volgens de Interdepartementale Commissie Beperking Tabaksgebruik (ICBT)287 en 
de Raad van State288 meer is te verwachten van met name een verhoging van de ta-
baksaccijns, en (3) de regering en veel Tweede-Kamerleden de volksgezondheidsas-
pecten zwaarder zijn gaan wegen dan de economische. De Commissie Structuur en 
financiering gezondheidszorg (Commissie-DEKKER) beveelt de inzet van de tabaksac-
cijns aan, waarbij de extra opbrengsten worden ingezet voor de door de rokers opge-
roepen extra maatschappelijke kosten, veelal extra kosten van de gezondheidszorg. 
Ook legt de Eerste Kamer die koppeling en legt staatssecretaris DEES van volksgezond-
heid (1988) uit dat voor de tabaksaccijns een sturende rol onder het volksge-
zondsheidsmotief is weggelegd: ‘Naast voorlichting en wetgeving zijn de accijnzen op 
tabaksprodukten een belangrijk beleidsinstrument in het kader van het ontmoedi-
gingsbeleid ten aanzien van het roken’ en geeft de EC in haar accijnsharmonisatie-
voorstellen voorrang aan het volksgezondheidsmotief289. 

Vanaf 1996 is volksgezondheid ondubbelzinnig een van de rechtsgronden van de 
tabaksaccijns. De tabaksaccijns blijft een nadrukkelijk ontmoedigingsinstrument, zo 
stelt minister BORST van VWS (1996) bij de behandeling van haar begroting: ‘Op het 
gebied van de ontmoediging van het tabaksgebruik kan de Tweede Kamer een kabi-
netsnota tegemoet zien ter aanscherping van de instrumenten reclamebeperking, 
preventie, rookverboden, accijns en aantal verkooppunten.’290. Roken onder jongeren 
neemt onrustbarend toe, aldus de bewindsvrouwe. Zij is van overtuigd, dat verhoging 
van de tabaksaccijns, gecombineerd met voorlichting en overreding, effect heeft op 

 
283.  Kamerstukken II 1984-1985, 18 749, nr. 3, blz. 7. Handelingen II 1986-1987, 23 juni 1987, blz. 90-

4648 rk. 
284.  Handelingen II 1986-1987, 23 juni 1987, blz. 90-4576 lk. Handelingen I 1987-1988, 8 maart 1988, 

blz. 17-552 mk. 
285.  Kamerstukken II 1984-1985, 18 749, nr. 3, blz. 7. 
286.  Kamerstukken II 1986-1987, 18 749, nr. 9. 
287.  De rapportage van de ICBT is als bijlage gevoegd bij de MvT. Kamerstukken II 1984-1985, 18 749, 
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288.  Kamerstukken II 1984-1985, 18 749 B-C, blz. 1. 
289.  Handelingen I 1987-1988, 8 maart 1988, blz. 17-564 rk, en blz. 17-559 mk. Handelingen II 1986-

1987, 23 juni 1987, blz. 90-4568. 
290.  Kamerstukken II 1995-1996, 24 400 XVI, nr. 2, blz. 18. 
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het roken door jongeren. Kleine verpakkingen van sigaretten wil zij verbieden, want 
kleine pakjes sigaretten stimuleren juist de verkoop onder jongeren291. In de kabinets-
nota ‘Gezond en Wel’ wordt als hoogste prioriteit voor de preventie van ziekten een 
intensivering van het tabaksontmoedigingsbeleid aangekondigd. Daartoe worden 
diverse globale beleidsvoornemens geuit inzake meer preventie, beperking tabaksre-
clame, vermindering aanbod tabaksproducten, uitbreiding rookverboden, bevordering 
van het stoppen met roken en de hoogte en structuur van de tabaksaccijnzen292. Wat 
de tabaksaccijnzen betreft is het kabinet van mening dat inzet van het prijsinstrument 
een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verwezenlijken van de doelstelling van 
het tabaksontmoedigingsbeleid. Afstemming op de prijzen en de accijnstarieven in de 
lidstaten en in het bijzonder op die in de buurlanden is daarbij zonder meer noodzake-
lijk293. 

De tabaksaccijnzen worden met ingang van 1997 flink verhoogd294. Zodoende is een 
volwaardig pakket van beleidsvoornemens ter ontmoediging van het roken tot stand 
gekomen, aldus minister BORST

295. De verhogingen van de tabaksaccijns voor 1997 
staan uitdrukkelijk in het teken van de volksgezondheid: ‘De verhoging van de tabaks-
accijnzen is gericht op gedragsbeïnvloeding in het kader van de volksgezondheid; de 
opbrengsten van deze verhoging worden aangewend ter dekking van andere lasten-
verlichtende maatregelen’296. Het Jaaroverzicht Zorg meldt een reeks van concrete 
maatregelen in de preventieve zorg om het roken te ontmoedigen, waaronder de 
verhoging van de tabaksaccijns: ‘Daarnaast is besloten om de accijns op tabaksproduk-
ten te verhogen ten einde bestaande rokers te ontmoedigen en te bevorderen dat 
jongeren niet beginnen met roken.’297. Tegenover de verhoging van de tabaksaccijns 
staat een verlaging van het tarief van de IB in de eerste schijf met 0,1%. De opbreng-
sten uit de tabaksaccijns spelen geen rol bij de uitgaven in de sfeer van de volksge-
zondheid. Daarvoor is het uitgavenkader voor de zorg bepalend298. 

Het aannemen van de gewijzigde Tabakswet in 2002 betekent een forse stap in het 
beleid om van niet-roken de sociale norm te maken. De gewijzigde Tabakswet geeft 
een stevige impuls aan het tabaksontmoedigingsbeleid: het beschermen van de niet-
roker en aan het ontmoedigen van het tabaksgebruik onder jongeren. Deze wetgeving 
wordt ondersteund met een tabaksaccijnsverhoging van € 0,46 per 1 februari 2004 
ofwel met 14% (het prijseffect bedraagt € 0,55 inclusief BTW)299, waarmee gelijke tred 
wordt gehouden met de verwachte prijsontwikkelingen in de buurlanden300. Deze 

 
291.  Minister BORST van VWS in een interview op Radio 1, zaterdag 30 augustus 1997, 13.35 uur. 
292.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 126, nr. 2, blz. 23. 
293.  Kamerstukken II 1996-1997, 24 743, nr. 1, blz. 8. 
294.  Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 1, blz. 12. 
295.  Kamerstukken II 1996-1997, 24 743, nr. 2.  
296.  Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 1, blz. 12. 
297.  Kamerstukken II 1996-1997, 25 004, nr. 2, blz. 16 en 33-34. 
298.  Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 28, blz. 3. 
299.  De prijs van een pakje sigaretten van 25 stuks in de meest populaire prijsklasse bedraagt in 2002 

€ 3,80 Besloten is tot een verhoging van de accijns van met € 0,46 per pakje shag van 50 gram en 
per pakje sigaretten van 25 stuks. 

300.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 200, nr. 1, blz. 96. 
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verhoging betekent voor sigaretten een verhoging van 83% en voor rooktabak (shag) 
70% ten opzichte van het tabaksaccijnstarief anno 1994. Een groot deel van de accijns-
wijzigingen in de loop der tijd is toe te schrijven aan aanpassingen van de accijns aan 
prijsstijgingen. Bij een prijsverhoging door de tabaksindustrie moet tegelijkertijd de 
accijns worden aangepast. Wijzigingen geïnitieerd door de overheid voor zowel siga-
retten als shag hebben plaatsgevonden in 1997, 1998 en 2001, deze laatste in verband 
met de BTW-verhoging naar aanleiding van de belastingherziening 2001. De prijs van 
het pakje shag van 50 gram bedraagt in Nederland per 1 februari 2004 circa € 4,35. De 
bijbehorende accijnsdruk bedraagt 47,8%301. Op basis van een prijselasticiteit van -0,43 
wordt van de voorgenomen prijsverhoging van 14% een daling van de consumptie van 
ongeveer vijf tot zes procent verwacht302. De accijnsverhoging heeft vooral effect op 
het rookgedrag van jongeren en lage inkomensgroepen. Ieder jaar beginnen ongeveer 
100.000 jongeren met roken. Studies van de Wereldbank (1999)303 en het Economisch 
Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf (EIM, 2002)304 wijzen uit dat het aantal 
jongeren dat begint met roken daalt met ongeveer 9.000 als de prijs van een pakje 
sigaretten met 14% stijgt305. De verhoging zal ook leiden tot extra stoppers306. Hiermee 
is volgens de bewindslieden van VWS vanuit het oogpunt van volksgezondheid een 
belangrijke stap gezet. Een nog grotere accijnsverhoging zou anno 2003 voor met 
name shag aanleiding geven tot ongewenste grenseffecten307. In welke mate accijns-
verhoging bijdraagt aan het verminderen van het aantal rokers is niet te kwantifice-
ren, ook niet specifiek voor personen uit lage-inkomensgroepen. De invloed van 
prijsmaatregelen is immers niet te scheiden van de invloed van andere maatregelen 
ter vermindering van het tabaksgebruik zoals voorlichtingcampagnes, regelgeving en 
zelfregulering. Wel wordt in de onderzoeken geconcludeerd dat prijsveranderingen 
vooral van invloed zijn op jongeren aangezien die gevoeliger zijn voor prijsveran-
deringen. Met betrekking tot roken en drinken zijn bij de jeugd de prijsinelasticiteiten 
dubbel zo hoog als bij volwassenen. Vele jongeren onderschatten de effecten van 
roken en drinken op hun toekomstige gezondheid. Deze onderschatting is een recht-
vaardiging voor hoge accijnstarieven accijnsheffing ten aanzien van tabaksproducten 
en alcoholhoudende dranken308. De Wereldbank concludeert dat ook mensen met lage 
inkomens in het algemeen gevoeliger zijn voor prijsveranderingen dan mensen met 
hoge inkomens309. 

 
301.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 210, nr. 22, blz. 74. 
302.  Een prijsverhoging met een procent bewerkstelligt een daling van de consumptie met 0,43%. 
303.  Wereldbank, Curbing the epidemic; Governments and the economics of tobacco control, Washing-

ton. 1999. 
304.  Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Accijnsverhoging op tabaksproducten, 

Zoetermeer 2002. 
305.  Kamerstukken II 2003–2004, 22 894, nr. 20, blz. 24-25, en nr. 21, blz. 27. Kamerstukken II 2003-

2004, 29 210, nr. 3, blz. 29 en 73. 
306.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 200 XVI, nr. 52, blz. 2. Kamerstukken II 2003-2004, 29 300, nr. 3. 
307.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 200 XVI, nr. 27, blz. 44. 
308.  Zie ook: Cnossen (2005) , blz. 5 en 8. 
309.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 300, nr. 3, blz. 8. 
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De WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), het Kaderverdrag in-
zake tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het eerste 
mondiale verdrag op het terrein van de volksgezondheid, bepaalt dat het te voeren ta-
baksontmoedigingsbeleid onder meer dient te bestaan uit het treffen van financiële 
maatregelen, zoals door middel van accijnzen, om de vraag naar tabaksproducten te 
verminderen, het verplichten van tabaksfabrikanten en -importeurs om tabaksproduc-
ten te voorzien van informatie over het gevaar van roken en het vergaand aan banden 
leggen van reclame voor tabaksproducten. Het Kaderverdrag dankt zijn ontstaan aan 
het feit dat tabaksgebruik wereldwijd veruit de belangrijkste (vermijdbare) doodsoor-
zaak is310. 

3.4.5 Personenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen 

‘Onder de groene belastingen vallen dan ook, naast de belastingen op milieugrondslag 
(de belastingen op grondwater, op leidingwater, op afvalstoffen, op brandstoffen en de 
regulerende energiebelasting), de accijnzen van minerale oliën, de motorrijtuigenbelas-
ting (MRB), de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) en de belasting op 
zware motorrijtuigen’311 

 
De bewindslieden van VROM, EZ, LNV en V&W, 

18 september 2001 
 

De bijzondere verbruiksbelasting op personenauto’s en motorrijwielen (BVB) en haar 
opvolger, de BPM, vormen een sequeel van het verhoogde BTW-tarief, dat tot aan de 
invoering van de Wet OB 1968 per 1 januari 1969 van toepassing was op specifieke 
luxegoederen312. Vervanging van de BVB door de BPM was noodzakelijk in verband 
met de instelling van de interne markt. De BPM biedt weliswaar een heffingssysteem 
zonder binnengrensformaliteiten, maar vormt tezamen met de andere nationale auto-
belastingen van de lidstaten (eenmalige belastingen op personenauto’s, bestelauto’s 
en motorrijwielen, periodieke motorrijtuigenbelastingen en tolvignetten) een bont 
labyrint van onsamenhangende autistische a-neutrale irritatiebelastingen, die inbreuk 
maken op het vrije verkeer van goederen, diensten en personen, en waarvan het be-
staan anno 2007 juist vanwege het kenmerkende binnengrensoverschrijdende gebruik 
van voertuigen de interne markt diep onwaardig is313. 

 
310.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 927, nr. 1. 
311.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 003, nr. 2. 
312.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 5, blz. 16-17. 
313.  Vgl. HvJ EG 2 april 1998, nr. C-296/95, The Queen and Commissioners of Customs and Excise vs. 

EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, J. Cunningham, in tegenwoordigheid van Imperial Tobacco 
Ltd, Jur. 1998, blz. I-1605, r.o. 22. HvJ EG 5 april 2001, nr. C-325/99, Van de Water vs. Staatssecreta-
ris, Jur. 2001, blz. I-2729, BNB 2001/204, r.o. 39. HvJ EG 29 april 2004, nr. C-240/01, EC vs. Duitsland 
(productie van thermische energie), Jur. 2004, blz. I-4733, r.o. 36. HvJ EG 26 april 2007, nr. 
C-392/05,  (Georgios Alevizos) vs.  (Ypourgos Oikonomikon = 
ministerie van Financiën) (Richtlijn 83/183/EEG – artikel 6 – definitieve invoer in lidstaat van voer-
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De BVB is een samengaan van de BVP en de BVM. De BVP (geheven vanaf 1 januari 
1969) en de BVM (geheven vanaf 1 augustus 1982), zijn tot aan haar afschaffing per 
1 januari 1993 eenmalig geheven specifieke belastingen314 ter zake van het verbruik 
van goederen van luxueuze aard315: personenauto’s en motorfietsen316. Bij invoering 
van de Wet OB 1968 met zijn tweetariefsysteem zonder luxetarief zou de belasting-
druk op personenauto’s zonder nadere voorziening per 1 januari 1969 sterk worden 
verlaagd. Om dat te voorkomen leeft het verhoogde BTW-tarief vanaf 1969 voort in de 
BVP en vanaf 1 januari 1993 in de BPM, als eenmalig geheven bijzondere verbruiksbe-
lasting waarmee de belastingdruk op personenauto’s en motorfietsen wordt voortge-
zet317. Het belang van een onverminderde belastingdruk op personenauto’s weegt aan 
de vooravond van de invoering van de BVP (1968) zwaar. De bewindslieden achten 
een lastenverlichting voor personenauto’s van ƒ 3 miljard per jaar weinig voor de hand 
liggen. Het ongewijzigd laten van de bestaande belastingdruk op personenauto’s ver-
dient veruit de voorkeur. Een progressief BVP-tarief wordt niet overwogen, omdat dat 
de heffing zou compliceren318. In het zicht van de interne markt (1992) wordt de dis-
cussie over afschaffing of voorzetting opnieuw gevoerd. Afschaffing van de BVB zou de 
aanschaf van auto’s en motorfietsen een flink stuk goedkoper maken, en daardoor ook 
het rijden ermee, maar ook de handelsprijzen van voertuigen die al in de heffing van 
de BVB betrokken waren sterk doen kelderen. Bestaande prijsverhoudingen zouden 
worden doorbroken. De maatschappelijke kosten van het gemotoriseerd weggebruik 
zijn groot, zeker in een zo dichtbevolkt land als Nederland met zijn uitzonderlijk hoge 
autodichtheid. Het zou volgens de bewindslieden niet van een goede prioriteitenstel-
ling getuigen de verdeling van de belastingdruk te wijzigen ten faveure van het gemo-
toriseerde wegverkeer319. 

De ontstaansratio van de BVM is het vinden van dekking van het budgettaire verlies 
dat ontstaat door wijziging van het aanvankelijke voorstel tot verhoging en uitbrei-
ding van de frisdrankenaccijns naar vruchtensappen. Daarnaast is de rechtsgrond de 

 
tuig voor persoonlijk gebruik uit andere lidstaat – begrip ‘gewone verblijfplaats’), Jur. 2007, blz. 
I-3505, r.o. 38. 

314.  Kamerstukken II 1972, 12 001, nr. 6, blz. 7 lk. onderaan. Terra (1996), blz. 2. 
315.  Artikel 50 en artikel 50a Wet op de omzetbelasting 1968. Artikel 25 Uitvoeringsbesluit omzetbelas-

ting 1968. Deze artikelen zijn vervallen per 1 januari 1993. 
316.  Het gemotoriseerde vrachtverkeer en het professionele personenvervoer zijn vrijgelaten. De maat-

staf van heffing die onder meer aansluit bij de waarde van de auto’s en motoren, en de opbouw van 
het tarief getuigen daarvan (Kamerstukken II 1981, 17 047, nr. 2 blz. 6-7). Verder valt een reeks bij-
zondere voertuigen onder uitzonderingsregelingen, zoals politie, brandweer en ziekenauto’s, auto’s 
voor het vervoer van gevangenen, militaire voertuigen, auto’s voor invaliden en voor groepsvervoer 
van rolstoelgebruikers, lijkauto's, dierenambulances en geldtransportauto’s. Voor taxi’s geldt een 
teruggaafregeling. 

317.  De BVB heet in artikel 45 van het wetsontwerp te zijn ‘een aanvullende omzetbelasting onder de 
naam egalisatieheffing’. Die aanduiding blijkt tijdens de parlementaire behandeling nogal wat mis-
verstanden op te roepen. Daarom wordt de aanduiding veranderd in ‘bijzondere verbruiksbelas-
ting’. Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 3, blz. 39 lk. Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 10, 
blz. 22 lk. 

318.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 5, blz. 16 lk, en nr. 6, blz. 24-26. 
319.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 868, nr. 3. 
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pariteit met de belastingdruk op de personenauto. Voorop staat dat de motorfiets, 
ondanks zijn eigen karakter, voor menigeen dezelfde functie als de personenauto 
vervult. Een andere overeenkomst met de personenauto ligt in de aard en verschei-
denheid van de motieven die leiden tot aanschaf van een motorfiets of scooter, zoals 
ook blijkt uit de breed samengestelde afzet van motorfietsen in prijsklassen die uit-
eenlopen van duizenden tot tienduizend guldens. Met de overeenkomstige functie van 
personenauto’s en motorrijwielen wordt gedoeld op hetgeen bij deze objecten het 
meest in het oog springt: de functie van gemotoriseerd vervoermiddel. De belangrijk-
ste overweging bij het aanschaffen van een motorrijwiel ligt in het verkrijgen van de 
mogelijkheid van snel en gemakkelijk persoonlijk vervoer. Deze overheersende functie 
heeft ook de personenauto. Een met de personenauto vergelijkbare fiscale behande-
ling van motorrijwielen vanuit deze optiek dringt zich dus op. Om dezelfde redenen is 
voor motorrijwielen ook een gedifferentieerd tarief als dat voor personenauto’s op zijn 
plaats. Een belangrijke overweging is daarbij dat zowel de duurdere auto als de duur-
dere motorfiets een zeker luxekarakter niet kan worden ontzegd. Uitgangspunt is het 
accent te leggen op selectieve verhogingen, waarbij mede criteria worden ontleend 
aan de energiesituatie en aan het minder noodzakelijke karakter van de bestedingen. 
De goedkopere, veelal zuiniger auto’s worden minder in de verhoging betrokken dan 
de duurdere auto’s320. Evenals voor de BVP geldt dat ook andere dan budgettaire mo-
tieven aanwezig zijn om over te gaan tot invoering van de BVM. Daarnaast is het dek-
kingsplan 1982, waarvan deze differentiatie deel uitmaakt, gericht op het terugdrin-
gen van de groeiende werkloosheid321. De BVM komt in werking op 1 augustus 1982322. 

De BVB voldoet op 1 januari 1993 niet aan de vereisten van de interne markt van-
wege het belastbaar feit van de invoer en kan in de actuele vormgeving niet blijven 
voortbestaan323. Heffingen die aansluiten bij het begrip invoer zijn voor goederen die 
zich reeds binnen het EG-gebied bevinden, na 31 december 1992 absoluut verboden. 
Gegeven het Europese vereiste, dat een heffing als de BVB niet langer aanleiding mag 
geven tot grensformaliteiten enerzijds, en de wens anderzijds om ter wille van al 
degenen die met hun auto of motorfiets al in de BVB zijn betrokken zoveel mogelijk de 
gevestigde praktijk voort te zetten, heeft zich als enig bruikbaar alternatief aange-
diend de registratie van de auto of motor in Nederland in het door de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer (RDW) krachtens de Wegenverkeerswet beheerde register324. Hier-
door is het verband met de invoer verbroken. De registratie heeft ook het belastbare 
feit levering door de fabrikant vervangen; handhaving van het belastbare feit invoer 
met betrekking tot uit derde landen afkomstige motorrijtuigen kan eveneens achter-
wege blijven, omdat ook wat deze gebeurtenis betreft is aangesloten bij de registratie. 

 
320.  Kamerstukken II 1979-1980, 15 851, nr. 3, blz. 1. 
321.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 380, nr. 3, blz. 6, en nr. 5, blz. 2. 
322.  Wet van 30 juni 1982, Stb. 1982, 434. 
323.  Persbericht Ministerie van Financiën 15 juni 1992, nr. 97/137: ‘De afschaffing van de fiscale grenzen 

in de EG per 1 januari 1993, (...) (BVB) van personenauto's en motorrijwielen niet in de huidige 
vorm kan blijven voortbestaan.’. 

324.  Vgl. Kamerstukken II 1991-1992, 22 779, nr. 1, blz. 6-7. Kamerstukken II 1992-1993, 22 868, nr. 3. 
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Per 1 januari 1993 is de BVB losgemaakt uit de Wet OB 1968 en ondergebracht in 
een aparte wet: de Wet BPM. De heffingssystematiek van de BVB is gecontinueerd. De 
relatie van de fiscus met de belastingplichtigen blijft in beginsel beperkt tot een relatie 
met de producenten en importeurs, omdat deze de kentekens aanvragen. Deze aan-
vragers voldoen de BPM/BVB en brengen haar als element van de handelsprijs van het 
voertuig in rekening aan hun afnemers, de dealers, en de dealers berekenen de belas-
ting door aan de kopers325. Zodra een voertuig is geregistreerd en de BPM/BVB gehe-
ven, worden de lasten geacht te worden afgewenteld via de handelsprijs van het voer-
tuig op de uiteindelijke verbruikers326. De aanpassing van het belastbaar feit is slechts 
een technische omzetting van de BVB in de BPM met een vernieuwd belastbaar feit. 
Het verbruikskarakter van de heffing kan daardoor niet veranderd zijn, zelfs niet wan-
neer de BPM – volgens de MvT – wat losser zou staan van het motorrijtuig zelf, maar 
veeleer het toetreden tot het verkeer op de Nederlandse openbare weg treft327, zulks 
omdat een soortgelijke ratio ook al aan de BVB ten grondslag lag. De voorwaarde van 
registratie sluit ook volgens A-G STIX-HACKL (2004) niet a priori uit dat een 
registratiebelasting ook een verbruiksbelasting kan zijn328. Het HvJ EG rangschikt de 
eenmalige autobelastingen, zoals de BPM, in zijn -arrest (2007) onder de 
verbruiksbelastingen329. Het systeem van registratie en kentekenbewijzen is slechts 
aan de belastingheffing dienstbaar gemaakt, hetgeen haar het karakter van 
verbruiksbelasting niet ontneemt330. De BPM is evenals de BVB naar het materiële 
accijnsbegrip een accijns. Voor een registratiebelasting is immers de tenaamstelling of 
registratie van het voertuig het enige aanknopingspunt331. Zoals gezegd, is het 
verbruikskarakter en het gebruik van de weg het aanknopingspunt en de registratie 
een middel om te voldoen aan de vereisten van de interne markt. Ter vergelijking: het 
belastbaar feit van de BPM is hetzij de registratie van een personenauto, motorrijwiel 

 
325.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 868, nr. 7. 
326.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 380, nr. 5, blz. 4. 
327.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 868 nr. 3 en nr. 7. 
328.  Conclusie A-G Stix-Hackl van 4 maart 2004 voor HvJ EG 15 juli 2004, nr. C-365/02, Marie Lindfors 

vs. Finse fiscale autoriteit (onderworpenheid aan autoverolaki (Finse motorrijtuigenbelasting) bij 
overbrenging van verblijfplaats naar Finland), PB C 323 van 21 december 2002, Jur. 2004, 
blz. I-7183, r.o. 56. 

329.  HvJ EG 26 april 2007, nr. C-392/05,  (Georgios Alevizos) vs.  
(Ypourgos Oikonomikon = ministerie van Financiën) (Richtlijn 83/183/EEG – artikel 6 – definitieve 
invoer in lidstaat van voertuig voor persoonlijk gebruik uit andere lidstaat – begrip ‘gewone ver-
blijfplaats’), Jur. 2007, blz. I-3505, r.o. 81. 

330.  Vgl. Kamerstukken II 1972, 12 001, nr. 6, blz. 3 lk. 
331.  Vgl. HvJ EG 22 februari 2001, nr. C-393/98, Ministério Público en António Gomes Valente vs. Fa-

zenda Pública (Portugese bijzondere belasting op motorvoertuigen), Jur. 2001, blz. I-01327, r.o. 4: 
‘De Portugese motorrijtuigenbelasting is een eenmalige belasting, die wordt betaald wanneer een 
voertuig voor het eerst op de Portugese markt wordt gebracht, dus bij de eerste registratie ervan in 
Portugal. Artikel 1, lid 1, van wetsbesluit nr. 40/93 luidt: ‘De motorrijtuigenbelasting is een binnen-
landse belasting die wordt geheven op personenauto's daaronder begrepen voertuigen voor ge-
mengd gebruik, renwagens en andere voertuigen die voornamelijk bestemd zijn voor het vervoer 
van personen, met uitzondering van kampeerauto's die als nieuw of gebruikt voertuig zijn inge-
voerd of toegelaten, met inbegrip van voertuigen die in Portugal zijn geassembleerd of gefabri-
ceerd, en die bestemd zijn om te worden geregistreerd.’ ’. 
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hetzij de registratie van een personenauto, motorrijwiel of bestelauto in het krachtens 
de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens, hetzij de 
aanvang van het gebruik als personenauto, motorrijwiel of bestelauto in Nederland 
van de weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994332. Overigens is bij de invoering 
van de BPM vanwege het verbruikskarakter van deze belasting een teruggaafregeling 
voor uit te voeren gebruikte voertuigen voorgesteld (1992)333: ‘Uit theoretisch oogpunt 
past een teruggaafregeling bij uitvoer van gebruikte motorrijtuigen in de belasting van 
personenauto’s. Gegeven het feit dat de grondslag van de heffing is de toetreding van 
een motorrijtuig tot de Nederlandse weg, past het de restantbelasting die op het des-
betreffende motorrijtuig rust, terug te geven indien dit een bestemming krijgt in het 
buitenland’. De teruggaafregeling voor voertuigen die duurzaam worden overgebracht 
naar een andere lidstaat van de Gemeenschap of een lidstaat van de EER is van kracht 
vanaf 1 februari 2007334. 

De BVB en de BPM zijn primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen. In 
de eerste bestaansjaren is de BVB gericht op dekking van structurele lasten die voor de 
overheidsfinanciën uit de invoering van de BTW voortvloeien. De opbrengst van de 
BVB is een structureel noodzakelijk dekkingsmiddel. Daarnaast heeft de BVB, en dus 
ook de BPM, tot doel het autopark niet onaanvaardbaar snel te doen groeien, bevorde-
ring van zuinig rijden335 en bevordering van schone auto’s en motorrijwielen door 
stimulering van het gebruik van ongelode benzine en katalysatoren, hetwelk ver-
vroegd en boven verwachting effect sorteert336. De rechtsgrond is niet louter alleen 
budgettair, aldus staatssecretaris VAN AMELSVOORT (1981): ‘Zo zijn in het verleden de 
tarieven voor de MRB en de bijzondere verbruiksbelasting van personenauto’s mede 
om redenen van energieverbruik in progressieve zin gekoppeld aan het gewicht, res-
pectievelijk de prijs van auto’s. Het behalen van een geldelijke opbrengst is daarbij 
niet het enige oogmerk’337. 

De BPM is, zoals gezegd, een verbruiksbelasting van specifieke bestedingen aan 
luxueuze goederen, anno 2001 nog getypeerd als: ‘een species (…) van de omzetbelas-
ting, destijds een bijzondere verbruiksbelasting gericht op luxe goederen voor particu-

 
332.  Artikel 1 Wet BPM. 
333.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 868, nr. 3, blz. 34-35. 
334.  Artikel 14a Wet BPM. 
335.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 5, blz. 16 lk, en nr. 6, blz. 24 rk. Reugebrink (1978), blz. 109. 

Kamerstukken II 1978-1979, 15 340, nr. 4, blz. 3, en nr. 5, blz. 3. Kamerstukken II 1979-1980, 
15 851, blz. 2-7. 

336.  Wet van 26 maart 1986, Stb. 112. Besluit van 26 maart 1986, Stb. 113. Kamerstukken II 1985-1986, 
19 298. Kamerstukken II 1985-1986, 19 299. Kamerstukken II 1988-1989, nr. 20 910. V-N 
1988/3163, punt 32. V-N 1988/2006. V-N 1988/1935. Kamerstukken II 1988-1989, 20 968, nr. 3, 
blz. 2. Wet van 2 februari 1989 houdende tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu 
na 1988, Stb. 1989, 17. Kamerstukken II 1988-1989, 20 910, nr. 3. Kamerstukken II 1988-1989, 
20 968, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 1991-1992, 22 363, nr. 2. Wet van 18 december 1991, 
Stb. 1991, 715. Richtlijn 85/210/EEG van de Raad van 20 maart 1985 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake het loodgehalte van benzine, PB L 96, 
3 april 1985, blz. 25-29 (intussen vervallen). 

337.  Kamerstukken II 1981, 17 047, nr. 2 blz. 6. 
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lier gebruik’338. De voorganger van de BPM, de BVB, is een verbruiksbelasting waarvan 
de maatstaf van heffing evenredig is aan de prijs van de personenauto’s en motorrij-
wielen, maar geen algemene belasting, omdat zij slechts drukt op twee specifieke 
categorieën producten, te weten: personenauto’s en motorrijwielen. De BVB werd 
slechts één keer, op het tijdstip van de levering door de producent of de importeur, in 
de keten geheven en vervolgens integraal doorberekend in de volgende handelsscha-
kels, zonder dat opnieuw heffing plaatsvond, en is daarom ‘technisch meer te vergelij-
ken met een accijns dan met een omzetbelasting’339. Hoewel op historische gronden 
opgenomen in de Wet OB 1968, heeft de BVB steeds los gestaan van het BTW-stelsel. 
De BVB bedient zich alleen tot op zekere hoogte van het instrumentarium van de 
omzetbelasting. Diverse Tweede-Kamerleden willen van de staatssecretaris weten of 
de BVB niet in wezen een accijns is, en dus wellicht ten onrechte in de wetgeving van 
de algemene verbruiksbelasting is gevlochten. Zij vragen zich af of, indien de BVB 
inderdaad tot de accijnzen moet worden gerekend, invoering ervan mogelijk strijdig-
heid doet ontstaan met de afspraak binnen de EG om geen nieuwe accijnzen te creë-
ren. In verband hiermee willen zij weten in hoeverre heffing en tarieven van kostprijs-
verhogende belastingen binnen de EG door deze nieuwe Nederlandse vinding moge-
lijkerwijs verder uit elkaar groeien. De bewindslieden nemen het standpunt in dat 
EG-afspraken het invoeren van nieuwe accijnzen niet beletten340. Dit standpunt wordt 
door het HvJ EG bevestigd. De BVB is geen op de BTW gelijkende belasting op het 
goederen- en dienstenverkeer. De BVB is geen kwantitatieve invoerbeperking of een 
maatregel van gelijke aard341, omdat de BVB zonder onderscheid van toepassing is op 
de invoer en de binnenlandse productie van personenauto’s en motorrijwielen. De 
BVB is géén voortzetting van de oude omzetbelasting, geheven volgens het cu-
mulatieve cascadestelsel, hetgeen in strijd zou zijn met de BTW-richtlijn, die bepaalt, 
dat de lidstaten allerlei heffingen, waaronder accijnzen, mogen handhaven of invoe-
ren, voor zover die niet het karakter van omzetbelasting hebben342. Raadpleging van de 
EC blijft achterwege. De lidstaten zijn vrij tot het vaststellen van nieuwe belastingen 
met een karakter als waar het hier om gaat, aldus de bewindslieden343. In Frankrijk 
blijft ook het niet-aftrekbare verhoogde BTW-tarief van 20% voor personenauto’s 
voortbestaan, tot 1 augustus 1991. Het wordt niet relevant geacht dat deze BVB tech-
nisch gebruik maakt van wettelijke bepalingen van de omzetbelasting en de AWR en 
niet in een aparte accijnswet met de AWDA wordt geregeld. Hoewel met de BENELUX-
accijnsunificatie, zoals gezegd, wordt beoogd alle accijnzen in materiële zin te omvat-
ten344, is de BVP in 1970 niet opgenomen in het BENELUX-programma van de Overeen-
komst tot eenmaking van het BENELUX-accijnsgebied345. 

 
338.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 5, blz. 14. 
339.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 6, blz. 24 lk. 
340.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 380, nr. 4, blz. 3, en nr. 5, blz. 4. 
341.  Als bedoeld in artikel 28 EG. 
342.  Artikel 401 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn). 
343.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 6, blz. 24 rk. 
344.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 1. 
345.  Trb. 1970, 106. Zie voor het bijbehorende Protocol: Trb. 1977, 45. Goedgekeurd bij Wet van 

15 december 1971, Stb. 757. Kamerstukken II 1970-1971, 11 078 en 11 079. 
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De BPM/BVB is een accijns in materiële zin, een eenmalige heffing bij de bron, ge-
heven van de producent of importeur en niet verrekenbaar met verschuldigde BTW. 
Het heffingsobject is specifiek bepaald en wordt integraal onderdeel van de kostprijs 
van het motorrijtuig en integraal doorberekend in volgende handelsschakels, zonder 
dat opnieuw heffing plaatsvindt346. De BVB is geregeld in het hoofdstuk ‘overgangs- en 
slotbepalingen’ van de Wet OB 1968 en wel als slotbepaling, omdat het hier gaat om 
een heffing die juridisch-technisch los staat van de BTW en niet werkt als een gehele 
of gedeeltelijke vervanging daarvan. Daarom brengt de BVB de werking van het ge-
meenschappelijke BTW-stelsel niet in gevaar. Een omzetbelasting is een algemene 
verbruiksbelasting, terwijl de BPM/BVB daarentegen niet alleen in naam, maar ook 
naar karakter niet een algemene, maar een bijzondere verbruiksbelasting is. De BVB is 
een zelfstandige belasting, onafhankelijk van de BTW, en maakt telkens deel uit van de 
maatstaf van heffing voor de BTW. De BPM maakt géén deel uit van de maatstaf van 
heffing voor de omzetbelasting. Aldus bezit de BPM/BVB niet de karakteristieken van 
een omzetbelasting in de zin de Zesde richtlijn. Evenmin is de BPM/BVB strijdig met 
het fiscaal discriminatieverbod, omdat zij onder dezelfde voorwaarden op ingevoerde 
voertuigen en op voertuigen van nationale oorsprong wordt geheven. Hierdoor is geen 
sprake van discriminerende of beschermende werking347. De ten behoeve van de BPM 
met betrekking tot het gebruik van de openbare weg met een nog niet geregistreerde, 
uit het buitenland afkomstig motorrijtuig te verrichten formaliteiten, zijn geen forma-
liteiten die in acht moeten worden genomen in verband met het overschrijden van 
een grens348. De maatstaf van heffing is de catalogusprijs exclusief BTW van het voer-
tuig. 

Maakte de BVB gelijk alle accijnzen tezamen met de prijs van het product waarop 
de accijns drukt deel uit van de maatstaf van heffing voor de omzetbelasting, zo vormt 
de BPM daarop een uitzondering349. De BPM behoort niet tot de vergoeding waarover 
ter zake van de levering van een (nieuw) voertuig omzetbelasting wordt geheven, 
omdat de BPM voor de omzetbelasting is vormgegeven als een doorlopende post350. De 
belastingplichtige voor de BPM is degene op wiens naam het kenteken wordt of is 
gesteld. De belastingplichtige voor de BTW is degene die het voertuig levert en het 

 
346.  Kamerstukken II 1967-1968, 9324, nr. 3, blz. 39 rk. 
347.  HR 3 december 1997, nr. 32.676, V-N 1998/6.21, blz. 586. HvJ EG 13 juli 1989, nrs. 93/88 en 94/88, 

Wisselink & Co BV en Abemij BV en Hart Nibbrig en Greeve BV en anderen vs. Staatssecretaris, Jur. 
1989, blz. 2671, BNB 1989/289. 

348.  HR 3 september 1997, nr. 32.565, V-N 1997/4131, BNB 1997/334, r.o. 3.6. 
349.  Wanneer BTW verschuldigd is, werd deze vóór 1993 berekend over de door de leverancier werke-

lijk verkregen prijs, inclusief BVB. De heffing van de BVB, die verschuldigd is ter zake van de leve-
ring door de producent dan wel ter zake van de invoer, verliep op overeenkomstige wijze als de 
heffing van de BTW. 

350.  Als bedoeld in artikel 79 aanhef onderdeel c en slotzin BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 
11 A lid 3 onderdeel c Zesde BTW-richtlijn). Bij een doorlopende post, een communautair begrip, 
gaat het om een door een belastingplichtige in naam en voor rekening van de klant betaald bedrag. 
Het gaat om een bedrag dat niet ter zake van de levering of de dienst in rekening is gebracht. Een 
doorlopende post wordt afzonderlijk op de factuur vermeld en maakt daardoor geen deel uit van de 
maatstaf van heffing voor de omzetbelasting. 
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kenteken aanvraagt. De omstandigheid dat degene die het kenteken aanvraagt een 
ander is dan degene op wiens naam uiteindelijk het kenteken wordt of is gesteld, en 
dat de aanvrager gehouden is de BPM te voldoen namens en voor rekening van degene 
op wiens naam het kenteken wordt gesteld351, maakt dat de BPM buiten de maatstaf 
van heffing van de omzetbelasting blijft, omdat de BPM wordt geheven ter zake van de 
registratie en niet ter zake van de levering van het voertuig352. Economisch maakt de 
BPM gewoon deel uit van de kostprijs van het voertuig. Voor gebruikte voertuigen ligt 
de relatie tussen de BPM en de BTW wat gecompliceerder. Omdat de BPM voor elke 
personenauto, elk motorrijwiel en elke bestelauto eenmalig wordt geheven bij de 
eerste registratie van het desbetreffende voertuig in het kentekenregister, is bij de 
wederverkoop van een gebruikt voertuig nog een deel van de BPM begrepen in de 
verkoopprijs. Het is niet de bedoeling over die rest-BPM alsnog omzetbelasting te 
heffen353. Daarom is geregeld dat bij levering van gebruikte voertuigen de maatstaf van 
heffing wordt verminderd met de ter zake van het voertuig geheven, nog resterende 
BPM354. 

Het buiten de maatstaf van BTW-heffing laten van de BPM ter zake van nieuwe 
voertuigen is in overeenstemming met het EG-verdrag en de BTW-richtlijn. Volgens 
het HvJ EG in het arrest-DE DANSKE BILIMPORTØRER II (2006) staat het een lidstaat vrij 
belasting te heffen op nieuwe motorvoertuigen (1) waarvan het belastbaar feit is de 
eerste registratie op het grondgebied van die lidstaat, (2) welke belasting verschuldigd 

 
351.  Artikel 5 en artikel 7 Wet BPM. 
352.  Volgens artikel 73 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 11 A lid 1 onderdeel a Zesde BTW-

richtlijn) is de maatstaf van heffing voor goederenleveringen in het binnenland alles wat de leve-
rancier als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de zijde van de koper. Artikel 78 en arti-
kel 79 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 11 A lid 2 en lid 3 Zesde BTW-richtlijn) sommen 
een aantal elementen op die wel respectievelijk niet in de maatstaf van heffing moeten worden op-
genomen. HvJ EG 27 maart 1990, nr. 126/88, Boots Company plc vs. Commissioners of Customs and 
Excise, Jur. 1990, blz. I-01235, r.o. 15. Volgens artikel 78 aanheft en onderdeel a BTW-richtlijn (tot 
1 januari 2007: artikel 11 A lid 2 onderdeel a Zesde BTW-richtlijn) moeten in de maatstaf van hef-
fing worden opgenomen belastingen, rechten en heffingen, met uitzondering van de BTW zelf. Der-
gelijke elementen moeten om in de maatstaf van heffing van de BTW te kunnen worden opgeno-
men rechtstreeks verband houden met deze levering. HvJ EG 23 november 1988, nr. 230/87, Natu-
rally Yours Cosmetics Ltd. vs. Commissioners of Customs and Excise (rechtstreeks verband tussen 
levering en in geld uitgedrukte en subjectieve waarde vertegenwoordigende tegenwaarde), Jur. 
1988, blz. 6365, r.o. 11-12. HvJ EG 2 juni 1994, nr. C-33/93, Empire Stores Ltd vs. Commissioners of 
Customs and Excise (maatstaf van heffing), Jur. 1994, blz. I-2329, r.o. 12. HvJ EG 3 juli 2001, nr. 
C-380/99, Bertelsmann A-G vs. Finanzamt Wiedenbrück (maatstaf van heffing), Jur. 2001, 
blz. I-5163, r.o. 17-18. 

353.  Artikel 8 lid 5 aanhef en onderdeel d Wet OB 1968. Artikel 10 Wet BPM. Artikel 4 lid 2 Uitvoerings-
besluit OB 1968. Voor gebruikte bestelauto's gelden ter zake van de heffing van de omzetbelasting 
voorts dezelfde regels als voor gebruikte personenauto's en gebruikte motorrijwielen wat betreft 
het vaststellen van het bedrag van de vermindering van de vergoeding wanneer voor het desbetref-
fende voertuig de BPM aan de verkoper geheel of gedeeltelijk is teruggegeven ingevolge artikel 15, 
15a, 15b of 16 Wet BPM. 

354.  Hierbij wordt niet gedoeld op voertuigen die worden geleverd met toepassing van de marge-
regeling, omdat dan slechts BTW wordt geheven over de marge van de wederverkoper, en dus niet 
over de nog resterende BPM. 
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is door de koper van het voertuig, en (3) welke belasting – wanneer die door de dealer 
wordt betaald op grond van een contractuele verplichting om het voertuig te leveren 
met een registratie op naam van de koper – overeenkomt met een bedrag dat deze 
dealer op naam en voor rekening van de koper voorschiet355. Deze belasting, waarvan 
het belastbare feit volgens het HvJ EG in het arrest-DE DANSKE BILIMPORTØRER I (2003) 
niet is die levering, maar de eerste registratie van het voertuig op het nationale grond-
gebied356, valt niet onder het begrip ‘belastingen, rechten en heffingen’ in de zin van de 
BTW-richtlijn357. Het gaat om een bedrag dat niet ter zake van de levering of de dienst 
in rekening is gebracht. De facturering van deze belasting aan de koper is in feite een 
terugbetaling van door de dealer in naam en voor rekening van die koper gemaakte 
kosten en niet een deel van de tegenprestatie voor het geleverde voertuig. De belas-
ting zelf loopt dan ook slechts als doorlopende post door de boekhouding van de dea-
ler358. De BPM is niet een bedrag is dat de dealer voor de levering van het voertuig in 
rekening brengt en blijft dus al op grond van de hoofdregel buiten de maatstaf van 
heffing359. Overigens laat de BTW-richtlijn geen ruimte de rest-BPM in de prijs van een 
gebruikt voertuig bij doorlevering buiten de BTW-heffing te laten. De Wet OB 1968 
verschaft die ruimte zoals gezegd wel, zodat daarop zo nodig een beroep kan worden 
gedaan360. 

3.4.6 Turf, steenkolen en andere brandstoffen 

‘De geachte spreker heeft verder gezegd: directe belastingen zijn voor meer gegoeden 
en accijnsen voor minder gegoeden, omdat die gemakkelijk gedragen worden. Maar er 
is verschil tusschen accijnsen en accijnsen. Er kunnen accijnsen zijn, die ook den minder 
gegoede al te zeer treffen, en dit is juist het geval met een accijns op de brandstoffen.’361 

 
G.J. BETZ, 

minister van Financiën, 15 december 1863 

 
355.  HvJ EG 1 juni 2006, nr. C-98/05, De Danske Bilimportører vs. Skatteministeriet II, www.cu-

ria.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 25-29. De Deense registratiebelasting vertoont een 
zeer grote gelijkenis met de Nederlandse BPM. 

356.  HvJ EG 17 juni 2003, nr. C-383/01, De Danske Bilimportører vs. Skatteministeriet I, Jur. 2003, 
blz. I-06065, r.o. 34. Zo ook: HvJ EG 16 juni 2005, nr. C-138/04, EC vs. Denemarken (niet levering, 
maar registratie als belastbaar feit), www.curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 12. 

357.  Artikel 78 aanhef en onderdeel a BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 11 A lid 2 onderdeel a 
Zesde BTW-richtlijn). 

358.  HvJ EG 1 juni 2006, nr. C-98/05, De Danske Bilimportører vs. Skatteministeriet II, www.curia.eu-
ropa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl, r.o. 25. 

359.  Als bedoeld in artikel 37 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 11 A eerste lid onderdeel a Zesde 
BTW-richtlijn): ‘De maatstaf van heffing is (...) alles wat de leverancier of dienstverrichter voor deze 
handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de zijde van de koper, van de ont-
vanger of van een derde, met inbegrip van subsidies die rechtstreeks met de prijs van de handelin-
gen verband houden’. 

360.  Artikel 8 lid 5 aanhef en onderdeel d Wet OB 1968. Artikel 10 Wet BPM. Artikel 4 lid 2 Uitvoerings-
besluit OB 1968. 

361.  Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, blz. 404 rk. 
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Van de brandstoffenaccijnzen behoort alleen de turfaccijns in 1805 tot de acht accijn-
zen van het systhema-GOGEL, het eerste belastingstelsel. De rechtsgrond van de brand-
stoffenaccijnzen wortelt van oorsprong in de omstandigheid dat de prijzen van brand-
stoffen zo laag zijn, dat een matige last erop gerechtvaardigd is, temeer daar de steen-
kolenaccijns ten tijde van zijn invoering (1816) in de zuidelijke (thans Belgische) pro-
vincies heel gangbaar en geaccepteerd was. Verder is de accijns als bestanddeel van de 
prijs kleiner naarmate het aandeel transportkosten daarin groter is362. De turfaccijns 
wordt geheven van spon- of baggerturf, gestoken of gegraven turf en van zandkluiten 
of zandturf. Vrijgesteld zijn ‘de zoogenaamde plaggen of heischalen, mits niet dieper 
afgegraven of afgestoken wordende dan vier duimen van den bovengrond; dieper 
gestoken wordende, zullen dezelve in allen deele gelijk gesteld worden met den ge-
stoken turf’363. In het tweede belastingstelsel blijft de turfaccijns gehandhaafd op 
grond van ‘langdurige gewoonte en eene wezenlijke stijving voor ‘s Lands schatkist’364, 
een veronderstelde lage accijnsdruk en de algemene acceptatie365, ook in de zuidelijke 
provincies366. 

De steenkolenaccijns wordt geheven vanaf de inwerkintreding van het tweede be-
lastingstelsel op 1 juli 1816367 van ‘van alle de steenkolen, welke den Lande zullen 
worden ingevoerd, of uit de binnenlandsche koolgroeven gedolven, en van daar ter 
vertier weggehaald zullen worden’368. Voor brandhout en koolaarde bestaat een ver-
laagd tarief. Koolaarde wordt ‘door de minst gegoede volksklasse tot huisbrand gebe-
zigd’. Het verlaagde tarief compenseert de kosten van transport om de brandstoffen bij 
de gebruikers te krijgen369. De ratio van de steenkolenaccijns is in de eerste plaats de 
pariteit met de fors belaste turf. De tarieven worden vastgesteld naar de verbrandings-
waarde, ‘het Kalorieke‘370. De ‘nood der schatkist en het wenschelijke om daarin door 
gewone middelen te kunnen voorzien, worden erkend, en sommige leden meenen dan 
ook, dat een accijns op den turf en de steenkolen, gezamenlijk in eene gepaste ver-
houding en behoudens doelmatige wetsbepalingen, onder die gewone middelen kan 
opgenomen worden.’371. Wat de keuze uit brandstoffen betreft moet de accijnsheffing 

 
362.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. 
363.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 428-429. Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 43. 

Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. 
364.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. 
365.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 7, blz. 599 lk. 
366.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. 
367.  Artikel 26 van de Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14. Wet van 15 september 1816, 

Stb. 1816, 35. 
368.  Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 44. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 437 

en 601. 
369.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 124 lk. 
370.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. Gogel (1820), blz. 89 en 177-178. Kamerstuk-

ken II 1833-1834, VII C, nr. 4, blz. 229 lk. en 247 rk. Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, 
blz. 127 rk. Wet van 26 december 1833, Stb. 1833, 72 en 73. Kamerstukken II 1835-1836, V A, nr. 
11, blz. 168 lk. 

371.  Kamerstukken II 1833-1834, VII C, Tweede Afdeeling, blz. 230 lk. 
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neutraal zijn372. De steenkolenprijs bestaat voor de helft uit accijns373. Gelijk ook het 
geval is met andere accijnzen drukken de accijnzen op turf en steenkolen van buiten-
landse herkomst vanwege het oogmerk van thuismarktbescherming beduidend 
zwaarder dan op die binnenlands zijn voortgebracht374. 

De brandstoffenaccijnzen zijn in de Stelselwet 1821 niet opgenomen omdat deze 
buitensporig hoog en schadelijk voor het bedrijfsleven worden geacht; ‘vol last en 
ongemak voor de alleraanzienlijkste takken van nijverheid in fabrieken en trafieken; 
en de nijverheid zelve van het kolendelven en turfgraven wordt er door onderdrukt. 
Ook wordt daar geenszins evenredig in gedragen’, en voorts omdat anders ‘de armste 
werkman (...) voor zijn deel in den hoogen prijs zijner brandstof’ zoude hebben moe-
ten betalen375. Na een afwezigheid van zo’n dertien jaar keren zij in 1834 terug, als 
crisisbelastingen: ‘oorlogsbelasting, als eene belasting om in den nood der schatkist te 
voorzien’376, ter dekking van de forse tekorten, veroorzaakt door de defensielasten in 
verband met de spanningen met het afgescheiden België377. Turf als heffingsobject 
wordt ‘schoon uit verschillende gezigtspunten, echter vrij algemeen als beginsel aan-
genomen’378. 

De turfaccijns en de steenkolenaccijns kennen een gedifferentieerd tarief naar kwa-
liteit. Spon- of baggerturf uit hoog- en laagveen, slag- of mengturf uit hoog- en laag-
veen en steekturf, fijne schaalkolen, grove maatkolen, kolengruis en sintels worden 
naar verschillende tarieven belast. Naast het budgettaire motief moet de turfaccijns de 
turfwinning op bepaalde gronden ontmoedigen om te voorkomen dat ‘te eeniger tijd 
de uitgestrektheid der plassen die van de oppervlakte van den bebouwbaren grond 
zou kunnen te boven gaan’379. Het geheel moet in redelijke verhouding staan ten op-

 
372.  Kamerstukken II 1831-1832, XV, nr. 4, blz. 589 lk. Kamerstukken II 1831-1832, XV, nr. 7, blz. 594 lk. 

Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nrs. 1-7. Kamerstukken II 1831-1832, XV, nrs. 1-6. Gogel (1820), 
blz. 97, 178 en 313. 

373.  Gogel (1820), blz. 89 en 177-178. Handelingen II 1817-1818, 10 maart 1818, blz. 300 rk. 
374.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 428-429. Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, 

blz. 123 rk. Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 43. Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 5, 
blz. 563-564. Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 124 lk. 

375.  G.K. van Hogendorp, Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, 
verzameld ten dienste der Staten-Generaal, Amsterdam 1864, zevende deel, blz. 129, aangehaald 
door minister BETZ in: Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, blz. 402 rk. Handelingen II 
1818-1819, 24 april 1819, blz. 338-341, alsmede door BOK in: Bok (1888), blz. 25-26. 

376.  Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, blz. 402 rk. Wetten van 26 december 1833, Stb. 72 
en 73. 

377.  Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 5, blz. 561 lk. Kamerstukken II 1831-1832, IV H, nr. 1, 
blz. 177 rk. Kamerstukken II 1831-1832, IV H, nr. 3, blz. 184-186. Kamerstukken II 1831-1832, XIV, 
nr. 6, blz. 572. Kamerstukken II 1831-1832, IV, blz. 177-214. Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 1-
7. Handelingen II 1831-1832, 28-30 mei 1832, blz. 302-345. Kamerstukken II 1832-1833, IV, nr. 4, 
blz. 196 en nr. 7, blz. 209. Kamerstukken II 1832-1833, IV, blz. 187-192, 196-204, 209-219, 226-233, 
236-239, 241-243. Handelingen II 1832-1833, 9 november 1832, blz. 203-204. Handelingen II 1832-
1833, 12 maart 1833, blz. 168-181. Kamerstukken II 1833-1834, VII C, nr. 2, blz. 226 rk. Handelin-
gen II 1854-1855, 7 juni 1855, blz. 820 lk. 

378.  Kamerstukken II 1833-1834, VII C, Vijfde Afdeeling, blz. 235 lk. 
379.  Kamerstukken II 1833-1834, VII C, Vijfde Afdeeling, blz. 234 rk. Handelingen II 1833-1834, 

21 december 1833, blz. 124 lk. 
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zichte van de bestaande lokale belastingdruk als gevolg van de stedelijke accijnshef-
fing380. De noodzaak ‘dringt, om, schoon de accijns op de brandstoffen bij de wet van 
den 12den Julij 1821 moge zijn verlaten, weder toevlugt tot dezelve te nemen als tot 
een zeer goed belastbaar voorwerp, ook voor het Rijk’381. Gekozen is voor extra belas-
tingheffing om uit handen te blijven van financiers die met kennis van de toestand van 
‘s Rijks financiën bij machte waren te hoge renten te bedingen382. Uiteindelijk wordt de 
herinvoering in 1833 gerechtvaardigd door hun gematigde tariefstelling in relatie met 
lage prijzen en het tijdelijke karakter van de heffing. ‘De Minister heeft ten slotte den 
wensch geuit, dat de accijnsen op de brandstoffen mogten worden aangenomen, be-
schouwende hij daardoor het stelsel van ‘s Rijks belastingen voltooid’383. 

Zowel de turf als de steenkolen worden tot de eerste levensbehoeften gerekend en 
vooral als drukkend op de mingegoeden beschouwd384. Het bedrijfsleven geniet met 
‘negen duizend vrijdommen’385 forfaitaire vrijstellingen van 90% tot 95% wegens het 
gebruik van brandstoffen in het productieproces386. Deze kenmerken en de zich snel 
opwaarts ontwikkelende druk doet de wetgever na een reeks vergeefse pogingen 
daartoe uiteindelijk in 1863 besluiten de turfaccijns en de steenkolenaccijns per 1865 
‘te doen verdwijnen uit de rij onzer belastingen’387, gefinancierd uit verhoging van de 
gedistilleerdaccijns388. 

Eerst per 1 april 1988 laat een nieuw stelsel van algemene belastingen op brand-
stoffen weer van zich spreken met het stelsel van brandstoffenbelastingen in de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm)389, een stroomlijning en vereenvoudiging 
van een aantal in de loop van de jaren zeventig en tachtig afzonderlijk geregelde 
brandstoffen- en andere milieuheffingen, die gaandeweg hun bestemmingskarakter 
verliezen390. De Wabm-belastingen worden opgezet als bestemmingsbelastingen met 
CO2-component op basis van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’, onder beheer van 

 
380.  Kamerstukken II 1832-1833, IV, nr. 4, blz. 196. 
381.  Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 124 lk. 
382.  Handelingen II 1833-1834, 19 december 1833, blz. 127 lk. Handelingen II 1833-1834, 21 december 

1833, blz. 124-128. Wet van 26 december 1833, Stb. 1833, 72 en 73. Kamerstukken II 1835-1836, V 
A, nr. 11, blz. 168 lk. Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, blz. 403. 

383.  Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 127 rk. 
384.  Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 5, blz. 563-564. Handelingen II 1818-1819, 24 april 1819, 

blz. 339 lk. Kamerstukken II 1831-1832, XV, nr. 4, blz. 588-589. 
385.  Op basis van Reglement omtrent den vrijdom van accijns op de brandstoffen, Wet van 12 augustus 

1857, Stb. 100.  
386.  Kamerstukken II 1856-1857, LVI, nr. 8, blz. 728-731. Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, 

blz. 403 rk. 
387.  Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, blz. 403 rk. 
388.  De derving voor de schatkist bedroeg ƒ 3 miljoen en werd gefinancierd uit verhoging van de gedis-

tilleerdaccijns. Wetten van 31 december 1863, Stb. 220 en 221. Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 
6, blz. 568 rk. Handelingen II 1863-1864, 15 december 1863, blz. 403 rk. 

389.  Hoofdstuk 6a van de Wet van 30 maart 1988, Stb. 1988, 133. Besluit van 30 maart 1988, 
Stb. 1988, 114. Handelingen II 1984-1985, 16 september 1985, UCV 107. Kamerstukken II 
1983-1984, 18 474, nrs. 1-2. Kamerstukken II 1984-1985, 18 474, nr. 6 en nr. 8. 

390.  Waaronder met name die van de Wlv. Wet van 26 november 1970, Stb. 580. 
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VROM391. Omdat de Tweede Kamer dikwijls de kritiek heeft dat brandstoffen een te 
eenzijdige en smalle grondslag vormen om het milieubeleid te financieren en de 
Wabm-belastingen gaandeweg392 veralgemeniseren393, worden de brandstoffenbelas-
tingen ingaande 1 juli 1992 op dringend advies van de Raad van State394 vooruitlopend 
op verdere maatregelen en grondslagverbreding vervangen door algemene verbruiks-
belastingen op brandstoffen395 en ondergebracht bij Financiën396. De opbrengsten van 

 
391.  Artikel 61z Wabm. Kamerstukken II 1978-1979, 15 658, nrs. 1-2. Kamerstukken II 1986-1987, 

19 752, nr. 3, blz. 6. Kamerstukken II 1986-1987, 19 752, nr. 7, blz. 3-43. Handelingen II 1986-1987, 
8 september 1987, blz. 99-5106 rk. Kamerstukken II 1986-1987, 19 707 nrs. 1-2. Kamerstukken II 
1989-1990, 21 406, nr. 3, blz. 4-7. Kamerstukken II 1989-1990, 21 406, nr. 5, blz. 10-16. 

392.  Kamerstukken II 1988-1989, 20 803, nrs. 1-2, blz. 101-102. Kamerstukken II 1988-1989, 20 973, nr. 
7, blz. 4. Kamerstukken II 1988-1989, 20 973, nr. 11. Kamerstukken II 1988-1989, 20 973, nr. 6, 
blz. 7. Kamerstukken II 1988-1989, 21 137, nrs. 1 en 2. Handelingen II 1988-1989, 15 maart 1989, 
blz. 61-5555-5563 lk. Handelingen II 1989-1990, 12 december 1989, blz. 21-716 rk. Kamerstuk-
ken II 1989-1990, 21 132, nr. 8, blz. 36. Kamerstukken II 1989-1990, 21 300 XI, nr. 29, blz. 37. Ka-
merstukken II 1989-1990, 21 398. Kamerstukken II 1989-1990, 21 406, nr. 3, blz. 1-5. Kamerstuk-
ken II 1989-1990, 21 406, nr. 4, blz. 4. Kamerstukken II 1989-1990, 21 406, nr. 4, blz. 5. Kamerstuk-
ken II 1989-1990, 21 406, nr. 5, blz. 2-12. Kamerstukken II 1989-1990, 21 406, nr. 5, blz. 6-7. Ka-
merstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 8, blz. 2-21. Kamerstukken II 1990-1991, 21 665, nr. 3, blz. 1-
2. Kamerstukken II 1990-1991, 21 858, nr. 1. Kamerstukken II 1990-1991, 21 846, nr. 4, blz. 2. Ka-
merstukken II 1990-1991, 21 665, nr. 5. Handelingen II 1990-1991, 11 oktober 1990, blz. 453-454. 
Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 19. Wet tijdelijke toeslag op de accijns van gelode 
lichte olie, Stb. 1989, 187. Wet van 18 januari 1990, Stb. 1990, 45. 

393.  Kamerstukken II 1986-1987, 19 752, nr. 7, blz. 18. Handelingen II 1986-1987, 8 september 1987, 
blz. 99-5081-99-5085 en 99-5106-5113. Handelingen II 1986-1987, 9 september 1987, blz. 100-
5166 mk. en 100-5167 rk. en 100-5191 lk. Handelingen II 1987-1988, 14 oktober 1987, blz. 9-
326 rk. en 9-327 mk. Handelingen I 1987-1988, 29 maart 1988, blz. 20-742 mk. en 20-746 mk. 
Handelingen II 1988-1989, 15 maart 1989, blz. 61-5563 lk. Kamerstukken II 1988-1989, 20 973, nr. 
3 en nr. 44. Kamerstukken II 1988-1989, 20 200 Hoofdstuk XI. Kamerstukken II 1988-1989, 20 968, 
nr. 5, blz. 6. Kamerstukken II 1988-1989, 20 973, nr. 7, blz. 5. Handelingen I 1989-1990, 16 januari 
1990, blz. 8-249-265. Kamerstukken II 1989-1990, 21 407, nr. 3, blz. 1 en 4. Kamerstukken II 1989-
1990, 21 407, nr. 5, blz. 18. Kamerstukken II 1989-1990, 21 407, nr. 5, § 1.3 en § 3.3. Handelingen I 
1990-1991, 19 februari 1991, blz. 15-332-346. Kamerstukken II 1988-1989, 21 120, nr. 1, blz. 13. 
Kamerstukken II 1990-1991, 21 137, nr. 67. Kamerstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 7, blz. 3. Ka-
merstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 8, blz. 6. Kamerstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 8, blz. 4. Ka-
merstukken I 1990-1991, 21 846, nr. 120b, blz. 1, 2 en 10. Kamerstukken I 1990-1991, 21 846, nr. 
120d, blz. 6. Wet tijdelijke toeslag op de accijns van gelode lichte olie, Stb. 1989, 187. 

394.  Handelingen II 1989-1990, 19 december 1989, blz. 24-941 mk. Kamerstukken II 1989-1990, 21 137, 
nr. 34. Kamerstukken II 1989-1990, 21 407, nrs. 1-3. Kamerstukken II 1989-1990, 21 137, nr. 40 en 
nr. 95. Kamerstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 8. Handelingen II 1991-1992, 10 oktober 1991, 
blz. 482. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 10. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, A, 
blz. 5-6. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, B, blz. 3. Kamerstukken II 1991-1992, 22 300, hoofd-
stuk XI, nr. 2, blz. 310-311. 

395.  Wet van 24 juni 1992, Stb. 1992, 317. 
396.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 301, nr. 1. De bevoegdheid van de minister van VROM gaat bij de 

inwerkingtreding op 1 juli 1992 van de Wet verbruiksbelasting van brandstoffen, geheven naar een 
milieugrondslag, over op de minister van Financiën, behoudens voor zover het gaat om het opleg-
gen van aanslagen inzake bestemmingsheffingen op brandstof, die vóór 1 juli 1992 krachtens de 
Wabm verschuldigd worden. Op die heffingen is de Wabm, zoals deze op 30 juni 1992 luidt, van 
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deze als brandstoffenbelasting (BSB) aangeduide verbruiksbelastingen worden ‘als 
consequentie van de keuze voor een algemene belasting’ voortaan verantwoord aan 
de ontvangstenzijde van begroting van Financiën en gaan aldus deel uitmaken van de 
algemene middelen. Zij worden niet meer uitsluitend gezien als financieringsmiddel 
voor het milieubeleid397. Alle milieu-uitgaven worden nu voortaan bekostigd uit de 
algemene middelen398. Het bestemmingskarakter is losgelaten, waardoor weer sprake 
is van accijnzen van brandstoffen met in de grondslag ongelode lichte olie, gelode 
lichte olie, halfzware olie, gasolie, zware stookolie, LPG, kolen, aardgas en andere gas-
sen399. Restbrandstoffen (hoogovengas, cokesovengas en kolengas) die worden ge-
bruikt in de inrichting waarin zij zijn ontstaat hebben het nihiltarief om voortgaande 
energiebesparing in de relevante bedrijven te bevorderen400. 

De BSB is primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen. Daarnaast is er 
de doelstelling van duurzame ontwikkeling: het tegengaan van vervuiling en het be-
sparen in energieverbruik. Deze komt tot uiting in de gekozen heffingsobjecten401. Tot 
1 januari 2004 kent de BSB een verlaagd industrieel grootverbruikerstarief om concur-
rentieposities op wereldmarktniveau niet te verstoren402 en vanwege vestigingsplaats-
concurrentie omdat overheden bang zijn voor verplaatsingseffecten403. De EC zou daar-
tegen geen bezwaren hebben gekoesterd404. De vormgeving als inputbelasting die 
aangrijpt bij de eerste schakel in de productiekolom, de producent en importeur, zodat 

 
toepassing gebleven. Naheffingsaanslagen die het tijdvak 1 april 1988 tot en met 30 juni 1992 be-
treffen, moeten worden opgelegd door of namens het Hoofd van de afdeling Milieuheffingen en 
Schadevergoedingen van de Directie Intern Beleid van het Directoraat-Generaal Milieubeheer van 
het ministerie van VROM. Zie ook: HR 23 april 1997, nr. 31.794, LJN AA2123. Kamerstukken II 1986-
1987, 19 752, nr. 3. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 3 (omzetting in verbruiksbelastingen). 
E.P.J. Wasch e.a., Hoofdzaken milieuheffingen, blz. 91 e.v. en blz. 131, FED, Deventer 2000. Conclusie 
A-G VAN DEN BERGE voor HR 10 maart 1999, nr. 32.835, BNB 1999/229c, onderdeel 3. Wet van 24 juni 
1992, Stb. 1992, 317. Koninklijk Besluit van 24 juni 1992, Stb. 1992, 318. 

397.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 2-3. 
398.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 301, nr. 1. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 3 (omzetting in 

verbruiksbelastingen). Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 2-3. 
399.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 39. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 10, 

blz. 30. Kamerstukken II 1997-1998, 25 689, nr. 3, blz. 16-17. Kamerstukken II 1997-1998, 25 689, 
nr. 6, blz. 30. 

400.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 22. 
401.  Kamerstukken II 1986-1987, 19 752, nr. 3 (opname bestemmingsheffingen in de Wabm). Kamer-

stukken II 1991-1992, 22 405, nr. 3 (omzetting in verbruiksbelastingen). E.P.J. Wasch e.a., Hoofdza-
ken milieuheffingen, blz. 91 e.v. en blz. 131, FED, Deventer 2000. Conclusie A-G Van den Berge voor 
HR 10 maart 1999, nr. 32.835, BNB 1999/229c, onderdeel 3. Wet van 24 juni 1992, Stb. 1992, 317. 
Koninklijk Besluit van 24 juni 1992, Stb. 1992, 318. 

402.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 3, blz. 9-10. Wet van 24 juni 1992, Stb. 317. Kamerstuk-
ken II 1992-1993, 22 849, nr. 6, blz. 44. Kamerstukken II 1993-1994, 22 849, nr. 17. 

403.  Zie: Ruud de Mooij, Joeri Gorter en Richard Nahuis, In de slag om bedrijvigheid: theorie en praktijk 
van vestigingsplaatsconcurrentie, in: S. Brakman en J.H. Garretsen, Locatie en Concurrentie, Pread-
viezen Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Amsterdam, pp. 95-122, 2003, blz. 105. 

404.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 405, nr. 3, blz. 10. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 15. 
Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 10, blz. 11-13. Kamerstukken I 1991-1992, 22 405, nr. 
279b, blz. 8-9. 
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alle gebruik in Nederland wordt bestreken, blijft tot 2001 gehandhaafd405. Per 1 januari 
2001 wordt de BSB voor wat betreft de elektriciteitsproductie omgevormd tot een 
outputbelasting406. De BSB wordt dan niet langer geheven van brandstoffen die worden 
aangewend voor de elektriciteitsproductie. Deze omvorming vindt plaats omwille van 
(1) mogelijke onverenigbaarheid met de WTO/GATT-regels en het gemeenschapsrecht 
omdat geheven wordt bij invoer van elektriciteit dan wel restitutie plaatsvindt bij 
uitvoer407, (2) het convenant tussen de overheid en vier elektriciteitsproductiebedrij-
ven die samen over zeven conventionele kolencentrales beschikken dat door inzet van 
biomassa en deelname aan het Benchmark-convenant moet leiden tot reductie van 
jaarlijks zes Mton CO2-emissies bij de productie van elektriciteit in kolencentrales408, 
en (3) de liberalisering van de energiemarkten die toenemende internationale concur-
rentie met zich meebrengt, waardoor bij de elektriciteitsproducenten de dringende 
behoefte bestaat aan meer armslag in het aanbieden van hun product, waarmee in-
putbelastingen zich slecht verhouden zonder internationale harmonisatie409. 

In het najaar van 2003 wordt de Richtlijn energiebelastingen vastgesteld410. De ratio 
van de richtlijn ligt in verbetering van de internemarktwerking voor energieproducten 
en de verwezenlijking van de doelstellingen van het protocol van Kyoto, waarmee is 
tegemoetgekomen aan de wens van de lidstaten om verschillende soorten van belas-
tingheffing op energieproducten en elektriciteit in te voeren of te handhaven411. De 

 
405.  Ten opzichte van hoofdstuk 6a van de Wabm en de Wet verbruiksbelastingen van brandstoffen, 

geheven naar een milieugrondslag (Wet van 24 juni 1992, Stb. 1992, 317. Besluit van 24 juni 1992, 
Stb. 1992, 318) worden geen materiële wijzigingen aangebracht. Artikel 61i Wabm. 

406.  In lijn daarmee wordt de belasting op uranium-235 ook afgeschaft. 
407.  Kamerstukken I 1993-1994, 22 849, nr. 91f, blz. 13. 
408.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 603, nr. 2. 
409.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 11. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 3, 

blz. 15-16. Artikel 8 lid 2 onderdeel a Structuurrichtlijn minerale oliën. Artikel 13 lid 1 onderdeel b 
richtlijnvoorstel COM(97) 30 definitief, van 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. Mededeling van 
de Commissie over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten op 
maatregelen op het gebied van de directe belastingen op ondernemingen, 10 december 1998, nr. 
98/C 384/03, PB C 384. 

410.  De Richtlijn energiebelastingen staat onder en niet naast de Accijnsrichtlijn. Overweging 33 conside-
rans en artikelen 3, 10, 14, 20, 21, 22 en 27 Richtlijn energiebelastingen. De Richtlijn energiebelastin-
gen vervangt per 1 januari 2004 de per die datum vervallen Structuurrichtlijn minerale oliën en de Ta-
riefrichtlijn minerale oliën uit 1992. Met de Richtlijn energiebelastingen is de communautaire accijns-
heffing van minerale oliën verbreed naar alle energieproducten en elektriciteit. 

411.  Overwegingen 7 en 10 van de considerans van de Richtlijn energiebelastingen. Kamerstukken I 
1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 10. Kamerstukken II 1995-1996, 22 232, nr. 7. Handelin-
gen I 1995-1996, 24 250 en 24 344, nr. 40c, blz. 7. Handelingen I 1995-1996, 24 250 en 24 344, nr. 
40c, blz. 9. Kamerstukken II 1996-1997, 25 000 IXB, nr. 21. Kamerstukken II 1996-1997, 25 110, nr. 
16, blz. 12. Kamerstukken II 1996-1997, 25 479, nr. 12, blz. 35. Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-
07, nr. 178, blz. 3. Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-07, nr. 181, blz. 3. Kamerstukken II 1997-
1998, 25 600 (IXB), nr. 3, blz. 22. Kamerstukken II 1998-1999, 25 605, nr. 2, blz. 83. Kamerstukken II 
1999-2000, 26 603, nr. 4, nr. 13-14. Kamerstukken II 1999-2000, 26 603, nr. 4, nr. 13-14. Kamer-
stukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 3. Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 15. Ka-
merstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 6. Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 6. Ka-
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richtlijn is door de lidstaten geïmplementeerd per 1 januari 2004412. Nederland vol-
deed met zijn twee energiebelastingen, de BSB van energieproducten en de EB van 
(vrijwel dezelfde) energieproducten en elektriciteit, alsmede de op basis van de Wa 
geheven accijnzen van minerale oliën ten tijde van de vaststelling van de Richtlijn 
energiebelastingen al vrijwel geheel aan de nieuwe richtlijnvereisten413. Als gevolg van 
de implementatie van de Richtlijn energiebelastingen zijn per 1 januari 2004 alle 
grondslagen behalve kolen van de BSB naar de EB verhuisd en wordt de BSB nog 
slechts geheven van kolen. De benaming van de BSB is daarom vanaf 1 januari 2008 
gewijzigd in KB414. De EB en de BSB zijn vanaf 1 januari 2004 communautaire accijn-
zen, evenals de KB.  

3.4.7 Benzine 

‘In economischen zin is een accijns bedoeld.’415 
 

JHR. MR. D.J. DE GEER, 
minister van Financiën, 1931  

 
Alerte Tweede-Kamerleden voorzien in 1894 een nieuw, kolossaal belastinggebied, te 
weten dat van gemotoriseerde rijtuigen: ‘Rijtuigen met caoutchouc- of pneumatische 
banden zouden dan hooger dan andere belast kunnen worden. Ook zou eene bijzonde-
re regeling gemaakt kunnen worden voor rijtuigen, die niet getrokken worden door 
paarden, maar die bewogen worden door middel van stoom, electriciteit of petrole-
ummotoren. In Frankrijk beginnen zulke rijtuigen reeds in gebruik te komen en on-
langs heeft een wedloop tusschen zulke voertuigen tusschen Parijs en Bordeaux plaats 
gehad. Zoodra zij in den handel tegen niet te hoogen prijs verkrijgbaar zijn, zal ook 
voor ons land op een ruim debiet gerekend mogen worden, waardoor de opbrengst 
der heffing voor paarden, in niet geringen mate zal kunnen dalen’. Dit nieuwe belas-
tinggebied kan dan maar het best snel tot ontginning en exploitatie worden gebracht: 
‘Er schenen met het oog op de waarschijnlijke toekomst, termen om de belasting voor 
zulke rijtuigen reeds nu te regelen’416. Deze passage in de Handelingen der Staten-
Generaal is de eerste visionaire blik op de destijds toekomstige belastingheffing van 

 
merstukken II 1996-1997, 22 112, nr. 85, blz. 3. Kamerstukken II 1996-1997, 25 000 IXB, nr. 21. 
Kamerstukken II 2001-2001, 28 005, nr. 1, blz. 102. Kamerstukken II 2003-2004, 29 207, nr. 3, blz. 2. 

412.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 207. Wegens niet tijdige implementatie kreeg Frankrijk een 
inbreukprocedure van de EC aan zijn broekl en een veroordeling door het HvJ EG; zie: HvJ EG 
29 maart 2007, nr. C-388/06, EC vs. Frankrijk, PB C 261 van 28 oktober 2006.. 

413.  Het tarief voor verbruik boven de 10 miljoen m3 voldoet tot 1 januari 2004 niet aan het minimum 
voor niet-zakelijk verbruik uit de Richtlijn energiebelastingen. Tot 1 januari 2004 wordt geen EB 
geheven bij een verbruik boven 10 miljoen kWh per jaar. De Richtlijn energiebelastingen verplicht 
daartoe wel (zie hoofdstuk 7). 

414.  Wet van 8 november 2007, Stb. 2007, 476, in werking getreden per 1 januari 2008 bij Besluit van 
10 december 2007, Stb. 2007, 514. 

415.  Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, blz. 7 lk. 
416.  Kamerstukken II 1894-1895, 180, nr. 9, blz. 131 rk. 
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het gemotoriseerde wegvervoer. Voordat er metterdaad accijnzen van brandstoffen 
voor de voortbeweging van deze middelen van vervoer zouden worden geheven, is er 
eerst nog wel een reeks van jaren voorbijgegaan.  

De oorsprong van de benzineaccijns (1931) ligt in het tarief van de invoerrechten, 
die door minister BETZ (1862) al goeddeels van hun thuismarktbeschermende karakter 
waren ontdaan. De benzineaccijns is 50 jaar lang voorwerp van voornemens tot unifi-
catie van de accijnzen in BENELUX-verband (1948-1998)417 en is op basis van de Accijns-
richtlijn een communautaire accijns vanaf de instelling van de interne markt en de 
daarmee gepaard gaande accijnsharmonisatie in EG-verband (1993). ‘Eenvoudigheids-
halve is aan de ontworpen heffing niet het karakter van een accijns, doch van een 
bijzonder invoerrecht gegeven’418, maar materieel is wel degelijk sprake van een ac-
cijns, zo legt minister DE GEER (1932) uit. ‘Dat de voorgestelde heffing een invoerrecht 
en niet een accijns geworden is, heeft slechts technische oorzaken. In economischen 
zin is een accijns bedoeld. Aanvankelijk was zelfs het voornemen de heffing op dien 
voet te regelen, doch eenvoud en overzichtelijkheid bleken, nu een overgroot percen-
tage der benzine uit het buitenland komt, door een oplossing als van het onderhavige, 
ontwerp gediend’419. Voor hier te lande vervaardigde benzine wordt om redenen van 
eenvoud en voor de overzichtelijkheid een quasie-invoer in het leven geroepen. Vol-
gens minister LIEFTINCK (1949) draagt ‘de gehele constructie een enigszins gekunsteld 
karakter’ en is ‘alleen historisch verklaarbaar’. Het bijzonder invoerrecht op benzine is 
volgens LIEFTINCK in feite een binnenlandse verbruiksbelasting, gelijk te stellen met 
een accijns. Het ligt dan ook in het voornemen de benaming in accijns te veranderen, 
hetgeen in het kader van de BENELUX-accijnsunificatie (1950) is gebeurd420. 

Naast de algemene rechtsgronden die voor de accijnzen gelden, heeft de benzineac-
cijns als eerste specifieke rechtsgrond de bezitters van luxe auto’s (personenauto’s) te 
treffen en de groei van het autoverkeer binnen de perken te houden421. Benzine be-

 
417.  Zie hoofdstuk 4. 
418.  Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 3, blz. 3 lk., § 3. 
419.  Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, blz. 7 lk. 
420.  Kamerstukken II 1938-1939, 186, nr. 3, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1946-1947, 433, nr. 3, blz. 12. 

Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 16-20. Handelingen II 1949-1950, 3 maart 1950, 
blz. 1499. Kamerstukken II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1665 rk. 

421.  De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Neder-
landsch-Indië. Brugmans (1976), blz. 339, 372, 476 en 506-507. Kamerstukken II 1931-1932, 135, 
nr. 3, blz. 3 lk., § 3. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 3, blz. 1-2. Kamerstukken II 1935-1936, 
164, nr. 6, blz. 13-14. Kamerstukken II 1972, 12 036, nr. 5, blz. 3. Kamerstukken II 1935-1936, 164, 
nr. 6, blz. 14 lk. Kamerstukken II 1958-1959, 5300 hoofdstuk IX B, nr. 14, blz. 29. Kamerstukken II 
1965-1966, 8300, nr. 3, blz. 4 rk. Kamerstukken II 1967-1968, 9300, nr. 2, Hoofdstuk IX B, blz. 12 lk. 
Kamerstukken II 1971-1972, 14 oktober 1971, blz. 354 rk. Kamerstukken II 1971-1972, 11 508, nr. 
4. Kamerstukken II 1971-1972, 11 508, nr. 5. Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, 
blz. 1108-1110. Kamerstukken II 1967-1968, 9315, nr. 5, blz. 4 rk. Handelingen II 1963-1964, 
5 november 1963, blz. 248, 279-280. Kamerstukken II 1973-1974, 12 600 B, nr. 9. Handelingen II 
1971-1972, 3 november 1971, blz. 786 rk. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 6, blz. 14 rk., § 1. 
Kamerstukken II 1938-1939, 186, nr. 3. Kamerstukken II 1938-1939, 56, nr. 2, blz. 3. Kamerstuk-
ken II 1972-1973, 12 436, nr. 4, blz. 4 lk. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 6, blz. 13 lk. Hande-
lingen II 1982-1983, 22 maart 1983, blz. 3200 lk. Handelingen I 1982-1983, 29 maart 1983, 
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hoort tot de minerale oliën, zodat de specifieke rechtsgronden van de accijnzen van 
minerale oliën mutatis mutandis ook ten grondslag liggen aan de benzineaccijns. De 
benzineaccijns (1931) is evenwel ouder dan de accijnzen van minerale oliën (1962). 
Aanvankelijk is de benzineaccijns een tijdelijke crisisbelasting, te heffen zolang de 
ongewone toestand en de moeilijke financiële omstandigheden in de ‘30-er jaren van 
de 20e eeuw aanhouden422. Aan de keuze voor blijvende handhaving van de benzineac-
cijns liggen onder meer de gewenning aan de tijdelijke last, vergelijking met het bui-
tenland, het fiscale klimaat, de economische groei, ook het klimaat voor besparingen 
en bezitsvorming alsmede de BENELUX-accijnsunificatie ten grondslag423. 

Een tweede specifieke rechtsgrond is de profijtgedachte. Vrijwel vanaf het begin van 
zijn bestaan bestaat er overeenstemming over de evenredigheid tussen de kosten die 
het autogebruik oproept en op wie die kosten moeten worden afgewenteld. 

Ten derde dient de benzineaccijns niet zelden als specifiek financieringsinstrument, 
zoals voor de versnelde bouw van bruggen en de daarop aansluitende wegen en als 
geleidelijke vervanger van tolheffingen langs ‘s Rijks wegen en ‘s Rijksoeververbin-
dingen424. Alle veelal primair als tijdelijk bedoelde en later definitief bevestigde verho-

 
blz. 417 rk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, nrs. 38 en 41. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, 
nr. 5, blz. 7. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 3, blz. 1 en 5. Wet van 29 juni 1983, Stb. 298. 
Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, nrs. 38 en 41. Wet van 30 maart 1983, Stb. 144. Kamerstuk-
ken II 1982-1983, 17 860, nrs. 3-4 blz. 9. Handelingen II 1982-1983, 22 maart 1983, blz. 3210 mk. 
Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, nr. 7, blz. 2. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4797-
4802. Handelingen I 1982-1983, 28 juni 1983, blz. 1080 rk. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, 
blz. 4797 lk. Handelingen I 1982-1983, 28 juni 1983, blz. 1081 lk. Kamerstukken II 1982-1983, 
17 936, nr. 8. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4803 lk. 

422.  Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 1 en nr. 2. Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 3, blz. 3 lk., § 1. 
Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, blz. 5-6. Wet van 19 december 1931 tot tijdelijke heffing 
van een bijzonder invoerrecht van benzine, Stb. 527. Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, 
blz. 6 rk. Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 3, blz. 3 lk., § 2. Kamerstukken II 1931-1932, 2. 
Hoofdstuk I., nr. 4, blz. 28-29, Bijlage A. Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, blz. 6 rk. Kamer-
stukken II 1931-1932, 2. Hoofdstuk I., nr. 4, blz. 28 rk., Bijlage A. Vgl. ook: Kamerstukken II 1894-
1895, 180, nr. 9, blz. 131 rk. Kamerstukken II 1923-1924, 365, nr. 3, blz. 9 rk. en 11 rk. Kamerstuk-
ken II 1923-1924, 365, nr. 3, III. Toelichting der tariefposten, n°. 96, Oliën en vetten, blz. 48 rk. Ka-
merstukken II 1924-1925, 66, nr. 4, blz. 124 rk. Wet van 20 december 1924, Stb. n° 568. 

423.  Kamerstukken II 1967-1968, 9315, nr. 3. Kamerstukken II 1967-1968, 9315, nr. 4, blz. 2-3. Hande-
lingen II 1967-1968, 14 november 1967, blz. 387 lk. Kamerstukken II 1967-1968, 9315, nr. 5, 
blz. 3 lk. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 12. Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 3, 
blz. 3 lk., § 3. Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 4, blz. 7 lk. Handelingen II 1949-1950, 3 maart 
1950, blz. 1481-1499. Kamerstukken II 1946-1947, 433, nr. 3, blz. 12. Kamerstukken II 1949-1950, 
1703, nr. 3, blz. 16-20. Kamerstukken II 1963-1964, 16 april 1964, blz. 1654 en 1665. Kamerstuk-
ken II 1938-1939, 186, nr. 3, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 2, blz. 17 lk. Kamerstuk-
ken II 1957-1958, 5005, nr. 3, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 6, blz. 2 lk. Kamer-
stukken II 1963-1964, 7185, nr. 5, blz. 1. 

 Wet van 15 juni 1951, Stb. 215. Handelingen II 1959-1960, 3 december 1959, blz. 355-356. 
424.  De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Neder-

landsch-Indië. Brugmans (1976), blz. 339, 372, 476 en 506-507. Kamerstukken II 1931-1932, 135, 
nr. 3, blz. 3 lk., § 3. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 3, blz. 1-2. Kamerstukken II 1935-1936, 
164, nr. 6, blz. 13-14. Kamerstukken II 1972, 12 036, nr. 5, blz. 3. Kamerstukken II 1935-1936, 164, 
nr. 6, blz. 14 lk. Kamerstukken II 1958-1959, 5300 hoofdstuk IX B, nr. 14, blz. 29. Kamerstukken II 
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gingen van de benzineaccijns zijn budgettair. Eén ervan (1950) dient om een eind te 
maken aan de schaarste aan deviezen425. Enkele ervan dienen als compensatie van 
oliemarktprijsdaling die de overheidsinkomsten op achterstand zetten. De meeste 
dienen ertoe de benzineaccijns meer in overeenstemming te brengen met die van de 
BENELUX-partners en andere omringende landen. Voor de meeste verhogingen vormt 
de inflatoire ontwikkeling de rechtvaardiging, welke het instrumentele gebruik van de 
benzineaccijns onderstreept426. 

Tot slot is er de specifieke rechtsgrond van duurzame ontwikkeling: variabilisatie 
van autokosten, bestrijding van overvolle wegen, luchtvervuiling, verkeers-
onveiligheid en geluidshinder, energiebesparing, milieubeleid, mobiliteitsbeperking, 
matiging van onnodig autogebruik, verbetering van de infrastructuur voor het open-
baar vervoer en stimulering ongelode en zwavelarme brandstoffen. 

 
1965-1966, 8300, nr. 3, blz. 4 rk. Kamerstukken II 1967-1968, 9300, nr. 2, Hoofdstuk IX B, blz. 12 lk. 
Kamerstukken II 1971-1972, 14 oktober 1971, blz. 354 rk. Kamerstukken II 1971-1972, 11 508, nr. 
4. Kamerstukken II 1971-1972, 11 508, nr. 5. Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, 
blz. 1108-1110. Kamerstukken II 1967-1968, 9315, nr. 5, blz. 4 rk. Handelingen II 1963-1964, 
5 november 1963, blz. 248, 279-280. Kamerstukken II 1973-1974, 12 600 B, nr. 9. Handelingen II 
1971-1972, 3 november 1971, blz. 786 rk. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 6, blz. 14 rk., § 1. 
Kamerstukken II 1938-1939, 186, nr. 3. Kamerstukken II 1938-1939, 56, nr. 2, blz. 3. Kamerstuk-
ken II 1972-1973, 12 436, nr. 4, blz. 4 lk. Kamerstukken II 1935-1936, 164, nr. 6, blz. 13 lk. Hande-
lingen II 1982-1983, 22 maart 1983, blz. 3200 lk. Handelingen I 1982-1983, 29 maart 1983, 
blz. 417 rk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, nrs. 38 en 41. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, 
nr. 5, blz. 7. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 3, blz. 1 en 5. Wet van 29 juni 1983, Stb. 298. 
Kamerstukken II 1982-1983, 17 600, nrs. 38 en 41. Wet van 30 maart 1983, Stb. 144. Kamerstuk-
ken II 1982-1983, 17 860, nrs. 3-4 blz. 9. Handelingen II 1982-1983, 22 maart 1983, blz. 3210 mk. 
Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, nr. 7, blz. 2. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4797-
4802. Handelingen I 1982-1983, 28 juni 1983, blz. 1080 rk. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, 
blz. 4797 lk. Handelingen I 1982-1983, 28 juni 1983, blz. 1081 lk. Kamerstukken II 1982-1983, 
17 936, nr. 8. Handelingen II 1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4803 lk. 

425.  Wet van 4 mei 1950, Stb. 172. Kamerstukken II 1948-1949, 1328, nr. 3, blz. 4. Kamerstukken II 
1949-1950, 1328, nr. 7, blz. 1. Volgens het Tweede-Kamerlid HOFSTRA hebben veel Tweede-
Kamerleden voor het ontwerp gestemd omwille van het Benelux-argument. Handelingen II 1949-
1950, 9 mei 1950, blz. 1739. Handelingen II 1949-1950, 2 maart 1950, blz. 1489-1490. Kamerstuk-
ken II 1949-1950, 1328, nr. 7, blz. 5. 

426.  Wet van 28 december 1956, Stb. 646. Kamerstukken II 1956-1957, 4550, nr. 3. Kamerstukken II 
1956-1957, 4550, nr. 5, blz. 2-5. Handelingen II 1968-1969, 21 mei 1969, blz. 2922 lk. Kamerstuk-
ken II 1963-1964, 7400 Algemene financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1963-
1964, 7533, nr. 3. Kamerstukken II 1963-1964, 7560, nr. 2. Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 3. 
Kamerstukken II 1963-1964, 7533, nr. 5, blz. 5 lk. 
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3.4.8 Minerale oliën 

‘De accijnsheffing van minerale oliën zit ingewikkeld in elkaar.’427 
 

Rekenhof (België) en Algemene Rekenkamer (Nederland)  
Rapportage, 2 december 2003 

 
De oorspronkelijk in 1931 als tijdelijk bijzonder invoerrecht ingestelde en in 1951 in 
het kader van de BENELUX-accijnsunificatie formeel tot accijns verheven ben-
zinebelasting, wordt in 1962 opgeschaald naar de algemene oliebelasting, eveneens 
vormgegeven als een bijzonder invoerrecht. Deze algemene oliebelasting, die vanaf 
1963 wordt aangeduid als de accijns van minerale oliën428, is ingesteld met geen ande-
re beweegreden dan het vinden van dekking voor verhoging van het uitgavenniveau 
als gevolg van nieuwe defensielasten door het aflopen van de Marshallhulp429. De 
gewenste grote spreiding van de aldus noodzakelijke lastenverzwaring wordt eerst 
gezocht in een verhoging van de alcoholaccijns die daartoe dan met ongeveer een 
derde had moeten worden verhoogd430. Uiteindelijk wordt ervoor gekozen de lasten 
hoofdzakelijk indirect bij de burger neer te leggen door middel van een brede accijns-
heffing van gasvormige en vloeibare koolwaterstoffen die als brandstoffen worden 
gebruikt431. Van benzine wordt immers al vanaf 1931 accijns geheven en olieproduc-
ten, andere dan benzine, zijn tot 1962 ‘hier te lande toch wel zeer ontzien’432. Accijns-
heffing van petroleumgas (LPG) blijft jarenlang achterwege wegens de onmogelijkheid 
verschil te maken tussen gebruik voor het wegverkeer en ander gebruik en omdat LPG 
tot aan 1989 wordt beschouwd als een veel schonere autobrandstof dan benzine van-
wege de afwezigheid van lood433. Vanaf het moment dat ongelode benzine in voldoen-

 
427.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 365, nr. 1-2, blz. 8. 
428.  Vanaf 1964 als accijns aangeduid bij de Wet op de accijns van minerale oliën, Stb. 1964, 207. 
429, Kamerstukken II 1961-1962, 6500 Financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 8 rk., nr. 49. Kamerstuk-

ken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 lk. C.P. Tuk, De verbruiksbelastingen bij internationale samen-
werking, WFR 1970/493. Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3098 rk. Kamerstuk-
ken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 15-16. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 6. 

430.  Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 11, blz. 4 lk. 
431.  Een deel van de benodigde middelen wordt bewust langs directe weg gegenereerd via de vennoot-

schapsbelasting. 
432.  Kamerstukken II 1961-1962, 6500 Financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 8 rk., nr. 49. Kamerstuk-

ken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1961-1962, 6500 Financiële beschouwin-
gen, nr. 4, blz. 8 rk., nr. 49. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1961-
1962, 6501, nr. 11, blz. 4 lk. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 rk. Kamerstukken II 
1961-1962, 6501, nr. 11, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 rk. 

433.  Kamerstukken II 1981, 16 960, nr. 4. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 6, blz. 6-7. Kamerstuk-
ken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 28. Artikel 2 lid 1 onderdeel a ten 2° Wet op de accijns van mi-
nerale oliën, Stb. 1964, 207. Kamerstukken II 1962-1963, 7185, blz. 6-7. Kamerstukken II 1963-
1964, 7185, blz. 2. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 31. Handelingen II 1963-1964, 
16 april 1964, blz. 1663. Kamerstukken II 1963-1964, 7185, nr. 5. blz. 2. Kamerstukken II 1968-
1969, 10 189, nr. 2, blz. 13. Kamerstukken II 1981-1982, nr. 16 960, nr. 9, blz. 4. Kamerstukken II 
1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 20. Kamerstukken II 1990-1991, 21 846, nr. 7, blz. 18. 
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de mate voorhanden is, is dit verschil geen argument meer en tellen de belastende 
factoren van LPG (CO2-emissie en bijdrage van het autogebruik aan de filevor-
ming) even zwaar mee voor LPG434. Vanaf 16 februari 1994 wordt ook van LPG accijns 
geheven. Tot aan dat tijdstip wordt LPG als wegverkeerbrandstof indirect belast door 
middel van de brandstoftoeslag op de MRB435. 

De accijnzen van minerale oliën zijn 50 jaar lang voorwerp van voornemens tot 
unificatie van de accijnzen in BENELUX-verband (1948-1998) en zijn op basis van de 
Accijnsrichtlijn vanaf de instelling van de interne markt en de daarmee gepaard gaan-
de accijnsharmonisatie in EG-verband (1993) een communautaire accijnzen. Met de 
accijnzen van minerale oliën wordt beoogd het binnenlandse verbruik van minerale 
oliën te treffen. 

Wat de rechtsgronden betreft, wordt de accijns van minerale oliën naast de budget-
taire functie vanaf de ‘70-er jaren van de 20e eeuw als instrument van energiepolitiek 
ingezet ten behoeve van variabilisatie van autokosten en, vanaf de ‘90-er jaren van de 
20e eeuw, als een van de instrumenten waarmee wordt duurzame ontwikkeling te 
realiseren: energiebesparing, ontmoediging van wegmobiliteit en het verschuiven van 
lasten van directe naar indirecte belastingen in het belang van arbeid en ondernemen. 
De argumenten die successievelijk worden aangevoerd om de uitbreiding van de soor-
ten te belasten minerale oliën en de tariefsverhogingen of het achterwege blijven 
daarvan, voor bepaalde soorten te onderbouwen, zijn naast het budgettaire argument, 
vooral energiebesparing, beperking van de lastendruk voor het bedrijfsleven, interna-
tionale ontwikkelingen, de ontwikkeling van de olieprijzen, de dollarkoers en de Eu-
ropese accijnsharmonisatie. Reeds in 1970 vervult de accijns van minerale oliën een 
rol in de energiepolitiek en maakt hij deel uit van de bestedingensturende voorschrif-
ten436, hoewel het bestaan van deze functies tot aan dat moment en ook daarna niet 
door de bewindslieden wordt bevestigd. Dat gebeurt pas later wanneer zij verklaren 
(1989) naast het budgettaire argument onder meer energiebesparing, de lastendruk 
voor het bedrijfsleven, internationale ontwikkelingen, de ontwikkeling van de olie-
prijzen en de dollarkoers de argumenten waren die in het verleden zijn aangevoerd 
om de uitbreiding van de soorten te belasten minerale oliën en de tariefverhogingen 
(of het achterwege blijven daarvan voor bepaalde soorten) te verdedigen437. Vanaf 
1988 draagt ook de dieselaccijns substantieel bij aan tekortbeperkingen. Vanaf het be-
gin van de ‘80-er jaren van de 20e eeuw worden met het beleid van variabilisatie van 

 
434.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 137, nr. 2, blz. 199. Kamerstukken II 1988-1989, 21 120, nr. 1, 

blz. 12. Kamerstukken II 1988-1989, 21 120, nr. 1, blz. 12. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 6, 
blz. 3. 

435.  Kamerstukken II 1980-1981, B, blz. 3. Kamerstukken II 1978-1979, Aanhangsel van de Handelingen, 
1151. Kamerstukken II 1979-1980, 15 889, nr. 2, blz. 35. Kamerstukken II 1980-1981, 16 731, nr. 3, 
blz. 7. Kamerstukken II 1981, 19 960, nr. 4. Kamerstukken II 1980-1981, 16 714, nr. 13. Kamerstuk-
ken II 1980-1981, 16 731, nr. 7, blz. 1. Kamerstukken II 1980-1981, 16 731, nr. 7, blz. 1. Kamerstuk-
ken II 1993-1994, 23 472, nr. 6, blz. 37. Kamerstukken II 1981-1982, nr. 16 960, nr. 3. Kamerstuk-
ken II 1983-1984, 18 233, nr. 2. Kamerstukken II 1987-1988, 20 492, nr. 1. Kamerstukken II 1988-
1989, 21 120, nr. 1, blz. 12. Wet van 28 december 1989, Stb. 590. 

436. C.P. Tuk, De verbruiksbelastingen bij internationale samenwerking, WFR 1970/493. 
437.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 6, blz. 1-2. 



3.4 Hoofdstuk 3 / Rechtsgronden 

190 

autokosten duurzaamheidsratio’s in de accijnzen van minerale oliën erkend en inge-
bouwd. Tot dan toe vormen budgettaire overwegingen het hoofdmotief bij de besluit-
vorming over de accijnzen van minerale oliën. De eventuele gevolgen van accijns-
maatregelen voor de energievoorziening, het milieu en de verkeers- en vervoersont-
wikkeling spelen daarvóór een ondergeschikte rol438. De wegverkeeraccijnzen worden 
in de Paasbrief 1988 betrokken bij de in het NMP 1989 voorziene milieumaatregelen 
en het lagerliggende tarief ervan gerelateerd aan de hoogte van de door de EC voorge-
stelde gemeenschappelijke accijnstarieven. Het staat vast dat de dieselaccijns eind 
1992 op dit niveau gebracht moet zijn. Bij de tariefstelling voor zware stookolie en 
huisbrandolie speelt de doorwerking daarvan in de aardgasprijs een rol. In het NMP 
1989 wordt voorgesteld de variabele autokosten te verhogen439. Aanvankelijk is het 
NMP in het geheel geen inspiratiebron om accijnsverhogingen met duurzaamheidsra-
tio’s te motiveren. Het wordt zelfs prematuur geacht aan te sturen op verschuiving 
van lasten op arbeid en ondernemen naar grondslagen van duurzame ontwikkeling 
(1988)440. Staatssecretaris VAN AMELSVOORT (1991) geeft aan dat accijnzen in het mili-
eubeleid een belangrijke rol vervullen441. Het besef is gegroeid dat kostprijsverhogende 
belastingen onder bepaalde condities een bijdrage kunnen leveren aan de realisering 
van de doelstellingen van het beleid op het gebied van milieu, energie, verkeer en 
vervoer. Deze gedachte komt voor het eerst tot uitdrukking in het NMP-plus442. Ook de 
accijnzen kunnen onder zekere voorwaarden een bijdrage leveren aan beïnvloeding 
van energiespaarzaam handelen. Het nut van niet-fiscale maatschappelijke doelen 
behoort, aldus de bewindslieden, wel in verhouding te staan met de belastingder-
ving443. 

De tarieven worden aanvankelijk (1962) zo gekozen dat zij nagenoeg in dezelfde 
verhouding staan als tussen de voor de afzonderlijke olieproducten op dat moment 
geldende gemiddelde verbruiksprijzen. De wenselijke verhouding tussen de accijnsta-
rieven is afhankelijk van de wenselijke marktverhouding tussen benzine, dieselolie en 
LPG, waarbij afwegingen van energiepolitieke aard, het mobiliteitsvraagstuk, de wen-
selijkheid van het beperken van het verbruik uit milieuoverwegingen en de ongelijk-
waardige vervuilingaspecten per olieproduct een rol spelen. Zo ontstaan de verschillen 
tussen de specifieke tarieven voor de onderscheiden olieproducten444. Het verbruik van 
benzine en diesel ligt zo gespreid dat een verhoging een geringe invloed uitoefent op 
de prijzen445. De omvang van de onderscheiden tarieven komen in de tijd steeds tot 
stand op basis van specifiek naar de omstandigheden ingegeven argumenten die ‘voor 
de diverse minerale oliën valide werden geacht’446. De ontstane verschillen tussen de 
tarieven van olieproducten en andere energiedragers zijn louter voortgekomen uit 

 
438. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 16. 
439. Kamerstukken II 1988-1989, 21 137, nrs. 1-2. 
440.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 6, blz. 3-4. 
441. Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3098 rk. 
442. Kamerstukken II 1989-1990, 21 137, nr. 20, blz. 12-13 en Bijlage 1, blz. 14-15. 
443. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 6. 
444.  Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 rk. 
445. Kamerstukken II 1966-1967, 8835, nr. 3, blz. 4. 
446. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 8, blz. 2. 
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budgettaire motieven, waarbij geen sprake is van een doelbewust streven om andere 
energiedragers te beschermen447. Het onderscheid tussen de tarieven van minerale 
oliën bestemd voor het wegverkeer en bestemd voor ander gebruik, waaronder ver-
warmings- en verlichtingsdoeleinden wortelt in het ontstaan van de benzineaccijns in 
de jaren dertig. Een direct verband daartussen bestaat niet448. De in 1939 ingestelde 
dieseltoeslag in de MRB wordt als equivalent van de benzineaccijns in de loop der 
jaren een aantal malen verhoogd om een zekere pariteit (evenwicht) tussen diesel en 
benzine te handhaven449. Per 1 januari 1973 wordt als gevolg van de BENELUX-
accijnsunificatie het uniforme dieselaccijnstarief van ƒ 4,40 gewijzigd in een tweeta-
rievensysteem voor dieselolie en gasolie. De dieseltoeslag voor vrachtauto’s wordt 
afgeschaft en omgezet in een verhoging van de dieselaccijns naar ƒ 16,87 per hecto-
liter450. Voor gasolie, voorzien van furfurol, een rode kleurstof, te gebruiken door 
landbouwtractoren en mobiele werktuigen die slechts bijkomstig gebruik van de 
openbare weg maken, wordt het accijnstarief ƒ 3,26451. De wetgever staat veeleer een 
bijzondere behandeling voor ogen van voor het wegverkeer gebruikte diesel dan van 
een bijzonder dieseltarief voor landbouwtractoren en mobiele werktuigen452. Vanaf 
1989 spelen mobiliteitsbeperking, energiebesparing en congestiebestrijding voortaan 
een rol bij de tariefstelling, zonder dat de primair budgettaire functie van de accijnzen 
van minerale oliën uit het oog wordt verloren453. Doordat de ongelijkwaardige 
vervuilingsaspecten per olieproduct bij de tariefsbepaling ook een rol spelen, wordt 
gesproken van een accijns met een milieucomponent454. De dieselaccijns wordt in het 
kader van het in het NMP455 voorziene milieubeleid ten aanzien van het wegvervoer en 
in het licht van de komende accijnsharmonisatie in EG-verband versneld verhoogd456 
en speelt een belangrijke rol in het Europese vervoersbeleid457. 

 
447. Kamerstukken II 1968-1969, 10 189, nr. 2, blz. 6 rk.  
448.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 8, blz. 2. 
449. Kamerstukken II 1938-1939, 186, nr. 5, blz. 8 lk. Wet van 4 mei 1950, Stb. 172. Handelingen II 1963-

1964, 5 maart 1964, blz. 1525 lk. Kamerstukken II 1956-1957, 4550, nr. 3, blz. 7. Kamerstukken II 
1956-1957, 4550, nr. 7, blz. 3 rk. 

450.  De situatie van vóór 1973 met het uniforme dieselaccijnstarief van ƒ 4,40 met daarnaast de diesel-
toeslag levert grote bezwaren op voor het grensoverschrijdend vrachtverkeer, dat naast de last van 
de dieseltoeslag geconfronteerd wordt met hoge accijnstarieven in het buitenland. 

451.  Wet van 29 november 1972, Stb. 696. 
452.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 28. Kamerstukken II 1968-1969, 10 189. Over de 

mogelijkheid tot het gebruik van rode diesel aan boord van historische schepen is overleg gaande 
met de EC. Handelingen I 1998-1999, 15 december 1998, blz. 13-376. 

453.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 8, blz. 1-2. 
454.  Handelingen I 1989-1990, 16 januari 1990, blz. 8-262 rk. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 6, 

blz. 1-2. 
455.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 137, nrs. 1-2. 
456.  Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 10, blz. 2. Handelingen II 1989-1990, 7 december 1989, 

blz. 20-632 mk. en 20-632 rk. 
457.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3097 rk. Kamerstukken I 1990-1991, 20 098, 

nr. 284b. Kamerstukken II 1992-1993, 22 873, nr. 3, blz. 15-16. Kamerstukken II 1992-1993, 22 873, 
nr. 6, blz. 31. 
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Gezinshuishoudelijk gebruik van brandstoffen voor kook-, verwarmings- en ver-
lichtingsdoeleinden is bij de invoering van de accijns van minerale oliën per 1 januari 
1962 tot aan 1974 vrijgesteld458. Deze aanwendingen van energieproducten zijn voor 
de omzetbelasting gerangschikt onder de eerste levensbehoeften459. Het wordt niet 
juist geacht deze brandstoffen dan wél in de accijnsheffing te betrekken. Bovendien 
wordt daardoor een rechtstreekse stijging van uitgaven voor het gezinsbudget voor-
komen460. De BENELUX-accijnsunificatie maakt per 1 januari 1974 een einde aan deze 
vrijstelling461. Motieven van energiebesparing en overwegingen van milieubeleid beïn-
vloeden vanaf dat moment ook de tarieven voor verwarmings- en verlichtingsoliën462. 
Van de energiedragers steenkool en aardgas wordt voorlopig geen accijns geheven. 
Accijnsheffing van aardgas wordt schadelijk geacht voor de economie (1970)463. De 
accijns van huisbrandolie heeft via de huisbrandpariteit, de koppeling van de prijs van 
huisbrandolie aan die van aardgas, onbedoeld een handje geholpen bij de omschake-
ling naar (onbelast) aardgas464. Tot aan de invoering van de EB (1996) vindt indirect 
accijnsheffing van aardgas plaats door de werking van de huisbrandpariteit465. 

Ander gebruik van minerale oliën dan als brandstof zoals als grondstof, smeermid-
del of hulpstof voor de vervaardiging van cosmetische producten of geneesmiddelen 
of als zodanig als geneesmiddel wordt zoveel mogelijk buiten de heffing gehouden, 
overeenkomstig het belastingbeginsel dat de voortbrengende kracht, dat wil zeggen 
productieve bestedingen zoveel mogelijk moeten worden ontzien. Het brandstofver-
bruik voor de voortstuwing van schepen (met uitzondering van pleziervaartuigen) en 
luchtvaartuigen in het internationale verkeer is op basis van internationale overeen-
komsten vrijgesteld van accijns466. Voorts is vrijgesteld het gebruik van minerale oliën 
voor de ondervuring van de productie-installaties voor de vervaardiging van minerale 
oliën467. In internationaal verband is het gebruikelijk dat ter zake van dit verbruik geen 
accijns wordt geheven. Voor bedrijfsmatig gebruikte voertuigen, waaronder perso-

 
458.  De accijnsvrijstelling voor huisbrandgasolie beloopt op basis van het verbruik in 1968 van 964 

miljoen kilogram (= 1.110 miljoen liter) ca. ƒ 49 miljoen. 
459.  Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 rk. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 5, blz. 8 lk. 
460.  Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 11, blz. 4 rk. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, 

blz. 3 rk. 
461. Kamerstukken II 1961-1962, 6501, nr. 3, blz. 3 rk. Wet van 29 november 1972, Stb. 696. 
462. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 8, blz. 2. 
463. Handelingen II 1969-1970, 4 februari 1970, blz. 2079 lk. 
464.  De calorische waarde van één liter gasolie voor verwarmingsdoeleinden is ongeveer gelijk aan die 

van één kubieke meter aardgas voor diezelfde doeleinden. 
465. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 12. Wet van 29 november 1972, Stb. 696. Handelin-

gen II 1973-1974, 11 oktober 1973, blz. 1148 lk. Wet van 31 oktober 1986, Stb. 542. Kamerstuk-
ken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 12. Kamerstukken II 1986-1987, 19 700 hoofdstuk XIII, nr. 2, 
blz. 42. Kamerstukken II 1988-1989, 19 408, nr. 6. Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, 
blz. 53-3066 rk. Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3066. Handelingen II 1990-
1991, 21 februari 1991, blz. 53-3106 rk. Kamerstukken II 19 156, nr. 12. Handelingen I 1986-1987, 
28 oktober 1986, blz. 72 mk. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 7-10. Kamerstukken II 
1994-1995, 24 250, nr. 6, blz. 30-31. 

466.  Akte van Mannheim van 18 september 1895, Trb. 1955, 161. 
467.  Artikel 65 lid 1 onderdeel a jo. artikel 64 Wa. 
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nenauto’s, wordt een lichtere belastingdruk op zijn plaats geacht. Het vrachtvervoer 
over de weg wordt dikwijls ontzien door de dieselaccijns en de dieseltoeslag onaange-
past te laten468. Hierin en in beperking van de lastendruk voor het bedrijfsleven, vindt 
het reeds in de dertiger jaren ontstane verschil in belastingdruk op enerzijds benzine 
en anderzijds diesel en LPG zijn oorzaak.  

De latere uitbreidingen van het aantal aan de accijns van minerale oliën onderwor-
pen energieproducten en de wijzigingen in de tarieven houden vrijwel steeds verband 
met de budgettaire situatie. Andere beleidsdoeleinden staan, behoudens in enkele 
bijzondere gevallen, niet voorop. Deze bijzondere beleidsdoeleinden dienen als onder-
steuning van de wenselijkheid van opbrengstverhoging en van de keuze van voorge-
stelde tariefsverhogingen. De benzineaccijns wordt zeer dikwijls verhoogd om bud-
gettaire motieven. De dieselaccijns daarentegen wordt even dikwijls ontzien vanwege 
de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in het internationale wegvervoer en het 
feit dat in een tweetarievenstelsel voor dieselolie onderscheidenlijk gasolie een te 
groot tariefsverschil voor eenzelfde soort olie aanleiding kan geven tot fraude. Verla-
ging van het zwavelgehalte van stookolie wordt gestimuleerd (1982) met een verlaagd 
tarief van de accijns van stookolie als de meest effectieve en controleerbare methode 
voor deze prijsbeïnvloeding469. Ter stimulering van het gebruik van ongelode benzine 
(1986) wordt een gedifferentieerde bestemmingsheffing in de Wet luchtverontreini-
ging benzine ingesteld470, ondersteund door een verlaging van de benzineaccijns van 
ongelode benzine en verhoging van de benzineaccijns van gelode benzine alsmede 
verhoging van de BVP471. 

Tot de specifieke rechtsgronden waarop de accijnzen van minerale oliën steunen 
behoren energiebesparing – en in relatie daarmee – de tarieven in de buurlanden die 
accijnsverhogingen begrenzen472, internationale ontwikkelingen, de ontwikkeling van 
de olieprijzen, de dollarkoers en de Europese accijnsharmonisatie. Meer in het bijzon-
der steunen de accijnzen die op wegverkeerbrandstoffen drukken op het beleid tot 
variabilisatie van autokosten, op de hoge eisen die het zware wegvervoer stelt aan 
aanleg en onderhoud van de wegen473, op overvolle wegen, op luchtvervuiling en aan-
vankelijk ook op de achterblijvende tarievenpositie van Nederland ten opzichte van de 

 
468. Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 3, blz. 4 rk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 3, 

blz. 1-5. 
469.  Wet inzake de luchtverontreiniging, Stb. 1970, 580. Wet van 29 mei 1972, Stb. 1972, 696. Besluit 

zwavelgehalte brandstoffen, Stb. 1974, 549. Besluit van 28 juli 1979, Stb. 1979, 424. Kamerstuk-
ken II 1981, 16 942, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 1981, 16 942 C, blz. 5 rk. De compensatie komt ten 
laste van de begroting van EZ. Ter illustratie: met de compensatie voor de zogenaamde raffinaderij-
brandstof is jaarlijks ƒ 6 miljoen gemoeid. 

470. Kamerstukken II 1985-1986, 19 298. 
471. Kamerstukken II 19 299. Wet van 26 maart 1986, Stb. 110. Wet van 26 maart 1986, Stb. 1986, 112. 

Kamerstukken II 19 299, nr. 3, blz. 2. Kamerstukken II 1984-1985, 18 600 hoofdstuk XI, nr. 37. Ka-
merstukken II 1984-1985, 18 938, nrs. 1 en 2. Kamerstukken II 1984-1985, 18 938, nr. 9. Kamer-
stukken II 1984-1985, 18 938, nr. 6. Kamerstukken II 1985-1986, 19 298. Kamerstukken II 1985-
1986, 19 299. Wet van 26 maart 1986, Stb. 110. Wet van 26 maart 1986, Stb. 1986, 112. Kamerstuk-
ken II 1985-1986, 19 299, nr. 3, blz. 2. 

472.  Kamerstukken II 1973-1974, 12 604, nr. 5, blz. 2 lk. Kamerstukken II 2004-2005, 29 667, nr. 2, blz. 1 
473. Kamerstukken II 1966-1967, 8835, nr. 3, blz. 4. 
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buurlanden474, kortom: ‘beperking van de negatieve aspecten van het verkeer’475. vari-
abilisatie van autokosten houdt in, dat de variabele kosten, zoals de prijzen van auto-
brandstoffen, waaronder ook LPG, parkeren476, rekeningrijden en kilometerheffing477, 
gekoppeld aan maatregelen ten aanzien van het openbaar vervoer478, worden ver-
hoogd, aanvankelijk ook afgewogen tegen naar omvang vergelijkbare verhogingen van 
de alcohol- en tabaksaccijnzen479, en de vaste autokosten, zoals de BPM en MRB480, 

 
474. Kamerstukken II 1972-1973, 12 436, nr. 4, blz. 4 lk. Kamerstukken II 2004-2005, 29 667, nr. 2, blz. 1.  
475.  Kamerstukken II 1973-1974, 12 604, nr. 5, blz. 2 lk. 
476.  Handelingen II 1978-1979, 1532 (Aanhangsel). Kamerstukken II 1978-1979, 15 300. Kamerstuk-

ken II 1981-1982, 17 361, nr. 1. Kamerstukken II 1990-1991, 21 665, nr. 3, Bijlagen. Kamerstukken II 
1986-1987, 19 700 hoofdstuk XII, nr. 2, blz. 37. Handelingen I 1990-1991, 22 098, nr. 284c, blz. 1. 
Handelingen II 1990-1991, 2 juli 1991, blz. 35-1374 rk. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, 
blz. 6. Wet van 24 december 1993, Stb. 760. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, blz. 14. 
Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 14, blz. 9. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200, nr. 1-2, 
blz. 37. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, blz. 14-15. Kamerstukken II 1998-1999, 
25 605, nr. 2, blz. 21. Handelingen II 1986-1987, 16 oktober 1986, blz. 12-551 mk. Kamerstukken II 
1987-1988, 20 200 hoofdstuk IX B, nr. 2, blz. 4. Kamerstukken II 1990-1991, 21 846, nr. 3, blz. 18. 
Kamerstukken II 1993-1994, 23 715, nr. 11, blz. 1. Handelingen II 1995-1996, 21 501-08, nr. 48, 
blz. 5-6. Handelingen II 1995-1996, 21 501-08, nr. 49, blz. 8-9. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, 
nr. 6, blz. 7. Kamerstukken II 1988-1989, 21 223, nr. 8, blz. 1. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, 
nr. 1, blz. 7. Kamerstukken II 1983-1984, 18 233, nr. 2. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, 
blz. 1. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 2. Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, 
blz. 53-3108 lk. Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5243 rk. Kamerstukken II 1990-
1991, 21 368 enz., nr. 18, blz. 7. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 20. Kamerstukken II 
1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 2. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 6, blz. 25-27. Kamerstuk-
ken II 1992-1993, 22 849. Kamerstukken II 1992-1993, 22 848. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, 
nr. 6, blz. 25-26. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 14. Wet van 24 december 1993, Stb. 760. 
Kamerstukken II 1994-1995, 24 334, nr. 3, blz. 2. 

477.  Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 10, blz. 53. Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, 
blz. 19 en 48. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 6, blz. 3-4. Kamerstukken II 2000-2001, 
27 455, nr. 3, blz. 19-20. Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 10, blz. 53. Kamerstukken II 1999-
2000, 26 800 XII, nr. 2, blz. 19. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 
2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 10, 16-17. Kamerstukken II 2001-2002, 28 272, nr. 2, blz. 59. Kamer-
stukken II 2001-2002, 27 455, nr. 38, blz. 16-17. Kamerstukken II 2001-2002, 27 455, nr. 58, 
blz. 3-4. 

478.  Kamerstukken II 1995-1996, 18 986, nr. 34. Handelingen I 1990-1991, 22 098, nr. 284b, blz. 1. 
Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 3, blz. 3. Handelingen I 1990-1991, 2 juli 1991, blz. 35-
1332 lk. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 56. 

479. Kamerstukken II 1972-1973, 12 436, nr. 5, blz. 2 rk. 
480.  Kamerstukken II 1956-1957, 4500 Hoofdstuk VII B, nr. 12, blz. 10 rk. Kamerstukken II 1954-1955, 

3700, nr. 9, blz. 5 rk. Kamerstukken II 1954-1955, 3700, nr. 11, blz. 9-10. Kamerstukken I 1949-
1950, 1328, nr. 97a. Kamerstukken II 1954-1955, 3700, nr. 11, blz. 10. Handelingen II 1971-1972, 
14 oktober 1971, blz. 317 lk. Handelingen II 1971-1972, 14 oktober 1971, blz. 354 rk. Handelingen II 
1971-1972, 14 oktober 1971, blz. 354 rk. Handelingen II 1971-1972, 3 november 1971, blz. 784 lk. 
Handelingen II 1971-1972, 17 november 1971, blz. 1148 lk. Handelingen II 1971-1972, 3 november 
1971, blz. 785 lk. Handelingen II 1971-1972, 17 november 1971, blz. 1148 lk. Handelingen II 1971-
1972, 17 november 1971, blz. 1148 lk. Kamerstukken II 1995-1996, 21 501-09, nr. 60, blz. 6. Kamer-
stukken II 1981, 17 047, nr. 2. Kamerstukken II 1997–1998, 25 600 XII, nr. 2 blz. 14. Handelingen II 
1981-1982, 15 maart 1982, UCV 25. 
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verlaagd481. Flexibele accijnsheffing door middel van de wiebelaccijns die zodanig 
varieert, dat de brandstofprijs bij marktprijsschommelingen steeds stabiel blijft, wordt 
door uitvoeringstechnische problemen en de wanverhouding met het begrotingsbe-
leid geen werkelijkheid482. Het gebruik van de auto wordt ontmoedigd; het bezit ervan 
blijft ongemoeid483. Variabilisatie is voor de gemiddelde mobilist alleen dan niet neu-
traal wanneer blijkt dat categorieën weggebruikers hun maatschappelijke kosten niet 
dragen484, zulks conform het belastingbeginsel dat de mobilist wordt belast en betaalt 
naar rato van zijn gebruik485. De schaarste aan wegcapaciteit heeft een prijs, waaruit 
spitstarieven moeten volgen, de weggebruiker betaalt naar rato van zijn weggebruik, 
waaruit een basistarief volgt in de vorm van een heffing per kilometer, en de wegge-
bruiker wentelt geen kosten af op anderen of op de samenleving486. Op de lange ter-
mijn wordt gestreefd naar volledige internalisering van maatschappelijke kosten in de 

 
481.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 552, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 27. 

Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5217 rk. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415 en 
27 431, nr. 8, blz. 68. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472 B, blz. 4. Kamerstukken II 1993-1994, 
23 472, nr. 6, blz. 32. Kamerstukken II 1995-1996, 21 501-09, nr. 60, blz. 8. Kamerstukken II 2001-
2002, 27 829, nr. 2, blz. 6. 

482.  Kamerstukken II 1981, 17 047, nr. 2 blz. 13. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 4, blz. 1. Han-
delingen II 1981-1982, 15 maart 1982, UCV 25, blz. 25-31. Handelingen I 1986-1987, 28 oktober 
1986, blz. 72 rk. Handelingen II 1981-1982, 15 maart 1982, UCV 25, blz. 25-34 rk. Handelingen II 
1981-1982, 15 maart 1982, UCV 25, blz. 25-34 rk. Kamerstukken II 1982-1983, 17 797, nr. 5, blz. 1. 
Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, nr. 5, blz. 8. Handelingen I 1982-1983, blz. 471 rk. en 477 rk. 
Handelingen I 1982-1983, 22 juni 1983, blz. 4797 lk. Handelingen II 1982-1983, 22 maart 1983, 
blz. 3210-3220. Kamerstukken II 1982-1983, 17 936, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1986-1987, 19 
700, nr. 33. Kamerstukken II 1985-1986, 19 612. Handelingen I 1986-1987, 28 oktober 1986, 
blz. 64-69. Handelingen II 1995-1996, 11 oktober 1995, blz. 11-691. Kamerstukken II 1999-2000, 
26 800 IXB, nr. 28, blz. 2-3. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 39, blz. 7. 

483.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 552, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 27. 
Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5217 rk. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415 en 
27 431, nr. 8, blz. 68. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472 B, blz. 4. Kamerstukken II 1993-1994, 
23 472, nr. 6, blz. 32. Kamerstukken II 1995-1996, 21 501-09, nr. 60, blz. 8. Kamerstukken II 2001-
2002, 27 829, nr. 2, blz. 6. Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 20. Kamerstukken II 2000-
2001, 27 455, nr. 3, blz. 20. Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, blz. 9 lk. Kamerstukken II 
1996-1997, 25 052, nr. 3, blz. 11. Kamerstukken II 1998-1999, 25 816, nr. 7, blz. 13-14. Kamerstuk-
ken II 2002-2003, 28 607 en 28 608, nr. 47. Kamerstukken II 2003-2004, 29 280, nr. 1. 

484.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 20. Kamerstukken II 1968-1969, 10 087, nr. 5, 
blz. 9 lk. Kamerstukken II 1996-1997, 25 052, nr. 3, blz. 11. Kamerstukken II 1998-1999, 25 816, nr. 
7, blz. 13-14. Kamerstukken II 2002-2003, 28 607 en 28 608, nr. 47. Kamerstukken II 2003-2004, 
29 280, nr. 1. 

485.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 28, blz. 9. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, 
blz. 6. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, blz. 57. 

486.  Kamerstukken II 1995-1996, 21 501-09, nr. 60, blz. 2. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, 
blz. 59. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, blz. 59. Kamerstukken II 1998-1999, 25 816, nr. 7, 
blz. 13-14. Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 10, blz. 53. Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, 
nr. 9, blz. 50. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, blz. 14-15. Handelingen II 1999-2000, 
30 mei 2000, blz. 5262. Kamerstukken II 2000-2001, 27 829, nr. 1, blz. 3. Kamerstukken II 2001-
2002, 28 000 B, nr. 2, blz. 76. Kamerstukken II 2001-2002, 28 000 C, nr. 2, blz. 34-35. Kamerstuk-
ken II 2002-2003, 28 375, nr. 5, blz. 24. Kamerstukken II 2002-2003, aanhangsel 1795. 
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prijzen van mobiliteit: doorberekening van de maatschappelijke kosten voor alle ver-
voerwijzen, waarbij de accijnzen als prijsinstrument een prominente rol spelen487. 
Vanaf 1996 worden, zoals gezegd, de accijnzen van benzine en diesel reëel constant 
gehouden door deze door middel van indexatie jaarlijks aan te passen aan de infla-
tie488. Variabilisatie heeft in Europees verband beperkingen zolang de voertuigbelas-
tingen minimaal zijn geharmoniseerd en van lidstaat tot lidstaat sterk verschillen. Op 
dit gebied mogen de lidstaten zelf de voorwaarden vaststellen voor de inschrijving en 
belastingheffing van voertuigen die op hun grondgebied in het verkeer zijn, mits de 
dienaangaande vastgestelde maatregelen niet buiten de werkingssfeer van het EG-
verdrag vallen489. 

 
487.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 97. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, blz. 33. 

Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, blz. 54-55. J.M.W. Dings, P. Janse, B.A. Leurs en M.D. Da-
vidson, Efficiënte prijzen voor het verkeer: raming van maatschappelijke kosten van het gebruik 
van verschillende vervoermiddelen, Delft: Centrum voor energiebesparing en schone technologie 
(CE), 1999. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 XII, nr. 2, blz. 14-15. 

488.  Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 56. Artikel 10.2 Wet IB 2001. Artikel 66b lid 2 Wet 
IB 1964. Voor een meer uitvoerige beschouwing over de tabelcorrectiefactor en de methode voor 
het berekenen van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zij verwezen naar de behandeling 
van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (technische wijzi-
ging index voor berekening tabelcorrectiefactor), Kamerstukken II 1993-1994, 23 865. Stb. 1994, 
929. Kamerstukken II 1993-1994, 23 409 IXB, nr. 4. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 3, blz. 5. 
Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 3, blz. 22-23. Artikel 10 Richtlijn, nr. 92/82/EEG van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing 
van de accijnstarieven voor minerale oliën (Pb EG L 316). Kamerstukken II 1993-1994, 23 715, nr. 
11, blz. 20. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, blz. 14. Kamerstukken II 1996-1997, 
25 000, nr. 28, blz. 29. 

489.  Tezamen vormen deze belastingen een stelsel van heffingen dat op diverse punten aangrijpt op het 
bezit en gebruik van onderscheiden categorieën motorrijtuigen. In Nederlandse verhoudingen 
wordt de BPM geheven bij de registratie van personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto’s, de 
MRB zolang bij het voertuig een houder behoort, de BZM (het Eurovignet) naar gelang de periode 
van het gebruik van snelwegen met vrachtauto’s, en de wegverkeerbrandstofaccijnzen de facto 
naarmate met het voertuig wordt gereden en brandstof wordt verbruikt. Voor BPM en MRB-achtige 
belastingen hebben de lidstaten de ruimte die ten aanzien van de op hun grondgebied geregistreer-
de motorrijtuigen vorm te geven naar nationaal gewenste maatstaven, zoals naar cilinderinhoud, 
technisch vermogen, gewicht, milieuklasse en nationaal gewenste tarieven. Zo wordt de MRB in 
veel zuidelijke lidstaten gebaseerd op de motorinhoud, terwijl in Nederland het gewicht de basis 
vormt. Volgens de Nederlandse fiscale definitie van een bestelauto moeten kleinere bestelauto’s 
voorzien zijn van een verhoogd dak om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen. HvJ EG 
2 oktober 2003, nr. C-232/01, Strafzaak tegen Hans Van Lent, Jur. 2003, blz. I-11525. r.o. 13. HvJ EG 
24 oktober 2002, nr. C-121/00, Strafzaak tegen Walter Hahn, Jur. 2002, blz. I-9193, r.o. 34. HvJ EG 
21 maart 2002, nr. C-451/99, Cura Anlagen GmbH vs. Auto Service Leasing GmbH (ASL) (verplich-
ting het voertuig in de lidstaat van gebruik te laten registreren en er een op het brandstofverbruik 
gebaseerde belasting te betalen), Jur. 2002, blz. I-03193, r.o. 40. HvJ EG 15 september 2005, nr. 
C-464/02, EC vs. Denemarken (buitenlandse auto gebruikt in Denemarken), Jur. 2005, blz. I-7929, 
r.o. 74. Kamerstukken II 1995-1996, 22 026, nr. 107-108. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, 
nr. 6, blz. 14-15. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 16, blz. 36. Kamerstukken II 1994-1995, 
23 552, nr. 37, blz. 56. Kamerstukken II 1990-1991, 22 063, nr. 1, blz. 18. Kamerstukken II 1994-
1995, 23 552, nr. 37, blz. 27. Kamerstukken II 1994-1995, 22 589, nr. 73, blz. 28-29. Kamerstukken II 
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De armslag die de harmonisatieontwikkelingen in EG-verband en tarieven van de 
buurlanden bieden, wordt maximaal benut. De accijnstarieven worden afgestemd op 
de voorstellen van de EC in het kader van de accijnsharmonisatie490. Wat Nederland 
betreft kunnen de tarieven niet hoog genoeg worden vastgesteld, gekoppeld aan mili-
euoverwegingen491. In dit licht vindt een reeks achtereenvolgende structurele verho-
gingen van de benzineaccijns plaats. De eerste daarvan is de verhoging per 6 juli 1991 
van ƒ 0,183 van de accijns van ongelode benzine, van ƒ 0,258 van gelode benzine492 en 
van diesel van ƒ 0,08493, bekend als het kwartje van KOK

494, welke in de eerste plaats is 
gericht op het realiseren van een evenwichtige ontwikkeling van de tarieven van het 
openbaar vervoer enerzijds en van de autokosten anderzijds495. Zo luidt ook het intitu-
lé van het wetsontwerp: ‘lastenverzwaring auto’s in verband met de tariefstijging 
openbaar vervoer’. Deze ratio blijft aan de variabilisatie ten grondslag liggen496. Secun-
dair liggen andere argumenten aan de beslissing tot verhoging ten grondslag: de ernst 
van de budgettaire situatie, het belang van een schoner leefmilieu alsmede de beper-
king van het autoverkeer, maar deze drie zijn niet de directe aanleiding voor de verho-
ging geweest497. Dat is, zoals gezegd, de samenhang van een evenwichtige kostenont-

 
2003-2004, 29 280, nr. 9, blz. 6-8. Kamerstukken II 1996-1997, 25 022, nr. 9, blz. 32. Kamerstuk-
ken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 19. Kamerstukken II 1997-1998, 21 501-08 en 21 501-09, nr. 80, 
blz. 3. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 28, blz. 2-3. Kamerstukken II 2000-2001, 27 400, 
nr. 17. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 6, blz. 4. EC, Directoraat-Generaal Belastingen en 
Douane-unie, De fiscale behandeling van de intracommunautaire overbrenging en het grensover-
schrijdende gebruik van personenvoertuigen, nr. Taxud/255/02, Brussel 9 september 2002, blz. 2-3. 

490.  COM(91) 43, PB C 66/08 van 14 maart 1991. 
491.  Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5250-5251. 
492.  Het aanvankelijke voorstel omvat een verhoging van de benzineaccijns met ƒ 0,208 cent, namelijk 

van ƒ 0,7885 naar ƒ 0,9965 per liter. Inclusief BTW zou dat een stijging van de prijs van een liter 
benzine zo’n 25 cent bedragen. daardoor is de verhoging bekend geworden als het «kwartje van 
Kok en van Van Amelsvoort», kortweg, «het kwartje van Kok». Door aanneming van het amende-
ment-PAULIS/VAN DER VAART (Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 15) wordt een differentiatie 
aangebracht ten gunste van het milieuargument voor ongelode benzine. De verhoging van de ben-
zineaccijns wordt 25,8 cent per liter voor gelode benzine en 18,3 cent voor ongelode benzine. Het 
KWARTJE VAN KOK is dus geen kwartje, maar twee dubbeltjes voor ongelode benzine, accijns plus 
BTW. Voor gelode benzine – anno 2001 al niet meer verkrijgbaar – is het prijseffect drie dubbeltjes 
inclusief BTW. 

493.  De dieselaccijns wordt met ƒ 0,07 verhoogd van ƒ 0,3606 naar ƒ 0,4306 per liter. De toeslagen in de 
MRB voor een personenauto van ƒ 205 (diesel) en ƒ 444 (LPG) worden verhoogd met ƒ 168 (diesel) 
en ƒ 235 (LPG). De toeslagen bij een eigen gewicht van de auto boven 500 kilogram van ƒ 40 (diesel) 
en ƒ 75 (LPG) per 100 kilogram boven 500 kilogram worden verhoogd met ƒ 33 (diesel) en ƒ 40 
(LPG). Voor een personenauto van 900 kilogram bedraagt de verhoging dus ƒ 300 (diesel) en ƒ 395 
(LPG). De invoering van de LPG-accijns blijft uit, omdat de LPG-accijns niet in de harmonisatievoor-
stellen van de EC voorkomt. LPG speelt slechts in twee Lid-Staten (Italië en Nederland) een rol van 
betekenis. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 20. 

494.  Het Tweede-Kamerlid Vendrik spreekt van het kwartje van Lubbers, in: Kamerstukken II 2000-
2001, 27 400 IXB, nr. 35, blz. 2. 

495.  Wet van 4 juli 1991, Stb. 344. Wet van 5 juli 1991, Stb. 344. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 
3, blz. 1. Handelingen I 1990-1991, 2 juli 1991, blz. 35-1374 rk. 

496.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1995-1996, 18 986, nr. 34. 
497.  Handelingen I 1990-1991, 22 098, nr. 284b, blz. 1. 
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wikkeling voor de gebruiker van openbaar vervoer en de autogebruiker498, in de kern 
door het Eerste-Kamerlid BOORSMA (1991) aldus samengevat: ‘De ratio is niet alleen de 
afstemming op de tariefsaanpassingen in het openbaar vervoer, doch ook het terug-
dringen van de automobiliteit. Daarmee leveren wij een bijdrage aan een beter milieu 
(...) terwijl ook de budgettaire opbrengst nodig is’499. 

De reeks accijnsverhogingen worden ingepast in het milieubeleid, gericht op terug-
dringing van het autogebruik, op verbetering van het leefmilieu en op het voor een 
groter deel in rekening brengen van mobiliteitskosten aan diegenen die van mobili-
teitsvoorzieningen gebruik maken. De prijzen van het openbaar vervoer worden ver-
licht om te voorkomen dat het openbaar vervoer voor een aanzienlijk deel van de 
bevolking duur zou worden als de voor de infrastructurele voorzieningen noodzakelij-
ke investeringen geheel zouden moeten worden opgebracht door de categorie open-
baarvervoerreizigers. Het effect moet zijn een selectiever gebruik van de auto500. Ne-
derland benut maximaal de armslag van de harmonisatieontwikkelingen in EG-

 
498.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 3, blz. 3 onderaan.  
499.  Handelingen I 1990-1991, 2 juli 1991, blz. 35-1332 lk. 
500.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 8, blz. 2. Kamerstukken II 1990-1991, 21 998, nr. 2, bijlage 

4. Kamerstukken II 1990/91, 20 922, nr. 98. Kamerstukken II 1990-1991, Aanhangsel van de Hande-
lingen, blz. 1041-1043. Handelingen I 1990-1991, 2 juli 1991, blz. 35-1374 rk. Kamerstukken II 
2000-2001, 27 400 IXB, nr. 35, blz. 2. Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5250-5251. 
Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 3, blz. 3. Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-
5227 mk. Kamerstukken II 1992-1993, 22 873, nr. 3, blz. 6. Kamerstukken II 1995-1996, 18 986, nr. 
34. Handelingen I 1990-1991, 22 098, nr. 284b, blz. 1. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 3, 
blz. 3 onderaan. Handelingen I 1990-1991, 2 juli 1991, blz. 35-1330-1336. Handelingen II 1990-
1991, 13 juni 1991, blz. 92-5243 lk. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 15. Handelingen II 
1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5236-5243. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 20. 
Kamerstukken II 1989-1990, 21 223, nr. 11. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 3, blz. 1-2. Ka-
merstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 5, blz. 2. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 1-2. 
Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 6-7. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 8, blz. 2. 
Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 9. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 11. 
Kamerstukken II 1985-1986, 19 612. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 25, blz. 1. Kamer-
stukken II 2002-2003, 28 607 en 28 608, nr. 47. D.J. van Vuuren, J. Rouwendal en P. Rietveld, Het 
kwartje van Kok en elasticiteit, ESB 12 juli 2002, blz. 540-542. Kamerstukken II 1995-1996, 18 986, 
nr. 18, blz. 23-24. Kamerstukken II 1995-1996, 23 645, nr. 7, blz. 4 rk. Kamerstukken II 1995-1996, 
23 645, nr. 7, blz. 3 rk. Kamerstukken II 1997-1998, 25 603, nr. 19, blz. 56. Handelingen I 1990-
1991, 22 098, nr. 284b, blz. 8. Kamerstukken II 1990-1991, 20 922, nr. 98. Kamerstukken II 1990-
1991, Aanhangsel van de Handelingen blz. 1041-1043. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 8. 
Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5223. Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, 
blz. 92-5224 lk. Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5225 mk. Handelingen II 1990-
1991, 13 juni 1991, blz. 92-5226 lk. Kamerstukken II 1992-1993, 23 100, nr. 2. Kamerstukken II 
1993-1994, 23 472, nr. 3, blz. 8. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 3, blz. 4. Kamerstukken II 
1993-1994, 23 472, nr. 3, blz. 5 en 9. Ontwerprichtlijn voor harmonisatie van de motorrijtuigenbe-
lasting voor vrachtwagens, PB, nr. C 311/63 dd. 27 november 1992. Richtlijn nr. 93/89/EEG van de 
Raad, PB L 279. PB C 16/04 van 23 januari 1990. COM(91) 43, PB C 66/08 van 14 maart 1991. Wet 
van 4 juli 1991, Stb. 344. Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 3, blz. 1. Kamerstukken II 1991-
1992, 20 922, nr. 118. Kamerstukken II 1990-1991, 20 922, nr. 98. Kamerstukken II 1990-1991, 
Aanhangsel van de handelingen, blz. 1041-1043. Volkskrant 18 mei 2001. Kamerstukken II 2002-
2003, 28 375, nr. 5, blz. 24. Kamerstukken II 2002-2003, 28 637, nr. 19, blz. 34. 
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verband en de aanvaardbaar geachte tariefsverschillen met de buurlanden501 voor de 
maximaal haalbare variabilisatiegraad502. De autokosten stijgen over de periode 
1991-1994, waarop de Tussenbalans betrekking heeft, met 34%. De openbaarvervoer-
tarieven met 25%503. De lasten worden via de accijnzen en niet via de MRB, zoals eerst 
de bedoeling is, gespreid over de (veel)rijders op diesel en LPG504, waardoor nu de 
lasten evenredig worden verdeeld over de weinig- en de veelrijders, het autobezit als 
zodanig niet duurder wordt gemaakt en het afremmend effect op de afgelegde autoki-
lometers groter zal zijn, aldus de bewindslieden. Zij wijzen er ook nog op dat het uit-
gangspunt van de maatregel, ‘een evenwichtige ontwikkeling van de tarieven van het 
openbaar vervoer enerzijds en van de autokosten anderzijds’, nauw verbonden is met 
een schoner leefmilieu en een beperking van het autoverkeer. De accijnsverhoging 
wordt ingepast in het milieubeleid, gericht op terugdringing van het autogebruik505. Zo 
worden de mobiliteitskosten voor een groter deel in rekening gebracht aan diegenen 
die van de voorzieningen gebruik maken. Bovendien is gekozen voor een lastenver-
zwaring, om te kunnen komen tot een beperking van het autogebruik met het oog op 
de verbetering van het leefmilieu. De prijzen van het openbaar vervoer worden ver-
licht, om te voorkomen dat het openbaar vervoer voor een aanzienlijk deel van de 
bevolking bijzonder duur zou worden als de voor de infrastructurele voorzieningen 
noodzakelijke investeringen geheel zouden moeten worden opgebracht door de cate-
gorie openbaarvervoerreizigers. Het effect zal zijn, aldus de bewindslieden, een selec-
tiever gebruik van de auto, zoals beoogd. Gecorrigeerd met inflatoire ontwikkelingen 
is het benzineaccijnstarief in 1969 (ƒ 0,9965) reëel vrijwel even hoog als de benzine-
accijns anno 1991 (ƒ 0,9954) verhoogd met het kwartje van KOK

506. In 1967 was de 
benzineaccijns uitgedrukt in guldens van 1991 zelfs nog hoger: ƒ 1,025. Sedertdien 
was het accijnstarief door de inflatie reëel gedaald en het kwartje brengt het terug bij 
de situatie van bijna vijfentwintig jaar eerder.  

Bij ieder nieuw hoogtepunt in de benzine- en dieselprijzen blijkt het kwartje van 
KOK omgeven met een mytisch aura. Sommige Tweede-Kamerleden eisen bij dergelij-
ke gelegenheden het kwartje voor de burger terug507. Enkelen praten velen aan, dat het 
kwartje van KOK een tijdelijke maatregel is. Ten onrechte. Nergens in de parlementaire 
geschiedenis staat te lezen dat de maatregel als tijdelijk bedoeld is. De laatste tijdelijk 

 
501.  PB C 16/04 van 23 januari 1990. COM(91) 43, PB C 66/08 van 14 maart 1991. Kamerstukken II 1990-

1991, 22 098, nr. 3, blz. 3. Handelingen II 1990-1991, 13 juni 1991, blz. 92-5250-5251 en 92- 
5227 mk. 

502.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 873, nr. 3, blz. 6. 
503.  Kamerstukken II 1991-1992, 20 922, nr. 118. Het begrip autokosten omvat hier de met het autoge-

bruik verbonden fiscale heffingen, zoals uiteengezet in de brief van de Minister van V&W met be-
trekking tot het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer van 15 april 1991, Kamerstukken II 
1990-1991, 20 922, nr. 98, en in de beantwoording van de vragen van de Tweede-Kamerleden Ge-
neraal Van der Vaart en Castricum (Kamerstukken II 1990-1991, Aanhangsel van de handelingen, 
blz. 1041-1043). Handelingen I 1990-1991, 22 098, nr. 284b, blz. 8. 

504.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 5, blz. 2. 
505.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 6, blz. 1-2 en 6-7. 
506.  Kamerstukken II 1990-1991, 22 098, nr. 8. 
507.  Volkskrant 18 mei 2001. 
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bedoelde accijnsverhoging is die van 1 november 1986508. Evenmin staat in de parle-
mentaire geschiedenis te lezen, dat het kwartje van KOK stoelt op lage energieprijzen 
anno 1991. De accijnsverhoging uit 1991 terugdraaien past volgens de bewindslieden 
anno 1999 niet in de afspraken van het RA 1998. Daarin is neergelegd dat het financi-
eel-sociaal-economisch beleid zich onder meer toespitst op een dynamische en duur-
zame economie. Van dat beleid maken de variabilisatie van autokosten en het mobili-
teits- en milieubeleid nog steeds pregnant deel uit509. Het RA 2002 kondigt aan, dat het 
‘zogenoemde «kwartje van Kok»‘ in februari 2004 via een ‘verhoging van de benzine-
accijnsverlaging’ aan de pomp wordt teruggegeven, vooruitlopend op lastenver-
lichting510. 

Een andere specifieke rechtsgrond van de accijnzen van minerale oliën is het ge-
bruik als instrument om verlaging van de integrale milieudruk te realiseren via het 
bereiken van de optimale brandstofmix tussen de drie traditionele motorbrandstoffen 
benzine, diesel en LPG, en het fiscaal begeleid introduceren en stimuleren van schone-
re, traditionele brandstoffen die, gewogen op integrale milieueffecten, een goede kos-
teneffectiviteit hebben, zoals laagzwavelige of zelfs zwavelvrije dieselolie en benzine 
en klimaatneutrale brandstoffen, dat wil zeggen brandstoffen die gedurende hun ge-
hele levenscyclus geen of nauwelijks broeikasgassen uitstoten, zoals biobrandstoffen 
en waterstof511. Het kabinet kiest niet voor één bepaalde technologie of brandstof, 
maar stuurt op doelstellingen, normen en randvoorwaarden. De uiteindelijke techno-
logiekeuzen worden aan de markt overgelaten. Dit laat onverlet dat het wel een gun-
stig klimaat, ook fiscaal, creëert voor kansrijke technologieën512. Gedurende 2001 tot 
en met 2003 zorgen twee stimuleringsregelingen voor 100% penetratie van laagzwa-
velige benzine en diesel513. Aan de pomp is nog slechts laagzwavelige brandstof ver-
krijgbaar514. Vanaf 1 juli 2005 wordt zwavelvrije diesel via een differentiatie in de 

 
508.  Wet van 31 oktober 1986, Stb. 542. Kamerstukken II 1985-1986, 19 612. 
509.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 IXB, nr. 25, blz. 1. 
510. Kamerstukken II 2002-2003, 28 375, nr. 5, blz. 24. De budgettaire derving van deze compensatie 

bedraagt € 500 miljoen. 
511.  Onder laagzwavelige ongelode lichte olie wordt verstaan: ongelode lichte olie die voldoet aan de 

milieutechnische specificaties zoals die ten aanzien van het zwavelgehalte voor benzine zijn vast-
gesteld in bijlage III van richtlijn, nr. 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Euro-
pese Unie van 13 oktober 1998 (PB L 350) betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrand-
stof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad, naar de tekst zoals deze bij die richtlijn is 
vastgesteld. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 9-10. Kamerstukken II 2001-2002, 
27 829, nr. 2, blz. 12. Richtlijn, nr. 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europe-
se Unie van 13 oktober 1998 (PB L 350) betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof 
en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad, bijlage III. Kamerstukken II 2001-2002, 
28 003, nr. 2, blz. 48. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 10-11. Kamerstukken II 2000-
2001, 27 400 XI, nr. 34. Kamerstukken II 1999-2000, 26 852 nr. 3, blz. 8. Artikel 71c Wa. 

512.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 667, nr. 2, blz. 2. 
513.  Onder zwavelvrije halfzware olie en gasolie wordt verstaan halfzware olie en gasolie met een 

zwavelgehalte van maximaal 50 mg/kg. 
514.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 000 XII, nr. 65, blz. 6. Kamerstukken II 2002-2003, 28 608, nr. 3, 

blz. 18. Kamerstukken II 2003-2004, 29 210, nr. 3, blz. 17-18. 
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dieselaccijns gestimuleerd515. Per 1 januari 2006 wordt op basis van de Richtlijn ener-
giebelastingen516 en de richtlijn biobrandstoffen517 een brede stimuleringsregeling voor 
biobrandstoffen ingevoerd die brandstofleveranciers verplicht om een deel van hun 
brandstoffen te leveren in de vorm van biobrandstoffen en die het mengen van maxi-
maal 2% biobrandstoffen bij benzine en diesel518 fiscaal compenseert519. Voorts wordt 
nadrukkelijk ingezet op de ontwikkeling van de tweede generatie biobrandstoffen520. 

 
515.  Artikel 27 lid 1 onderdeel b Wa. Kamerstukken II 2004-2005, 29 770, nr. 1, blz. 3. Kamerstukken II 

2004-2005, 29 800 XI, nr. 2, blz. 149 en 153. Onder zwavelvrije halfzware olie en gasolie wordt ver-
staan halfzware olie en gasolie met een zwavelgehalte van maximaal 10 mg/kg. Artikel 27 lid 8 Wa. 

516.  Op grond van artikel 15 Richtlijn energiebelastingen kan in het kader van proefprojecten, waarbij 
technologisch en milieuhygiënisch onderzoek plaatsvindt, zonder derogatie vrijstelling worden 
verleend. Op grond van artikel 19 Richtlijn energiebelastingen kan een derogatie worden aange-
vraagd voor een vrijstelling of verlaagd tarief voor biobrandstoffen. Zie ook het voormalige artikel 8 
lid 2 onderdeel d Structuurrichtlijn minerale oliën (vervallen per 1 januari 2004). 

517. Het richtlijnvoorstel dat heeft geleid tot de Richtlijn biobrandstoffen kent de volgende onderdelen 
(COM(2001) 547 dd. 7 november 2001): 1. Definitie van biobrandstoffen, biomassa en energie-
inhoud; 2. Lidstaten worden verplicht tot een minimumaandeel biobrandstoffen (gerelateerd aan 
de in die staat verkochte diesel en benzine voor transportdoeleinden). De EC stelt het volgende 
schema voor: 2% in 2005 oplopend met 0,75% per jaar tot 5,75% in 2010. Vanaf 2009 moeten alle 
genoemde transportbrandstoffen voor 1% bestaan uit biobrandstoffen (in bijgemengde vorm), ook 
dit percentage loopt op met 0,75% per jaar. 3. Biobrandstoffen kunnen worden aangeboden als: pu-
re biobrandstoffen, bijgemengd bij diesel of benzine, of bijgemengd als afgeleid additief (zoals 
ETBE, ethyltertiobutylether). 4. Uiterlijk 1 januari 2008 zal de EC rapporteren over de voortgang en 
de gevolgen van deze maatregelen. Op basis van dat rapport zal bekeken worden of de richtlijnen 
moeten worden aangepast. Zie ook Richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 92/81/EEG wat be-
treft de mogelijkheid een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde minerale oliën die bio-
brandstoffen bevatten en op biobrandstoffen. 

518. Dieselmotoren kunnen worden aangepast voor het gebruik van plantaardige oliën. Het gaat hierbij 
echter niet om aanpassingen die zonder meer als eenvoudig gekenschetst kunnen worden. Het ge-
bruik van plantaardige olie in dieselmotoren kan drie soorten problemen veroorzaken. In de eerste 
plaats kunnen kunststoffen afdichtingen in het brandstofsysteem worden aangetast, waardoor lek-
kage optreedt. Om dat te voorkomen dienen aangepaste materialen te worden toegepast in die af-
dichtingen. Sommige auto- en motorfabrikanten hebben in hun producten met dit criterium al re-
kening gehouden. In de tweede plaats kan bij overschakeling van normale dieselolie op plantaardi-
ge olie die plantaardige olie als detergens werken, waardoor afzettingen in het brandstofsysteem in 
oplossing geraken en vervolgens aanleiding geven tot verstopping van het brandstoffilter. Dit 
vraagt bij overschakeling om bijzondere aandacht. Deze twee problemen gelden ook voor biodiesel. 
Ten slotte kan het gebruik van plantaardige olie in plaats van diesel of biodiesel leiden tot ernstige 
koolafzetting in de verbrandingskamer en op het uiteinde van de verstuiver. De ene motor is hier-
voor gevoeliger dan de andere. De invloed hiervan op de schadelijke emissies kan aanzienlijk zijn. 
In sommige gevallen kan het probleem wellicht worden voorkomen door montage van een ander 
type verstuivers. 

519.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 540, nr. 26, blz. 116-117 en 120. Kamerstukken II 2003-2004, 
29 200 XI, nr. 106, blz. 10. Kamerstukken II 2004-2005, 29 770, nr. 1, blz. 3. Kamerstukken II 2004-
2005, 29 800 XI, nr. 2, blz. 148 en 312. Kamerstukken II 2004-2005, 29 767, nr. 50 en nr. 60. Kamer-
stukken II 2004-2005, 29 770, nr. 1, blz. 3. Kamerstukken II 2004-2005, 29 800 XI, nr. 2, blz. 148 
en 312. De aanloop naar de brede stimulering van biobrandstoffen is te vinden in: Handelingen II 
1995–1996, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 1579, blz. 3211-3212. Kamerstukken II 1996-1997, 
24 884, nr. 5, blz. 12-15. Kamerstukken II 1996-1997, 25 026, nr. 1. Kamerstukken II 1997-1998, 
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Kerosine is in 1931 buiten de heffingsgrondslag van de Benzinewet gebleven521. In 
1962 heeft zich dit herhaald, maar nu op basis van de internationale luchtvaart-
overeenkomsten, die bepalen dat brandstoffen die zich bevinden aan boord van bin-
nenkomende en uitgaande luchtvaartuigen vrijgesteld moeten zijn van douanerechten 
en nationale heffingen522. De vraag of aan deze vrijstelling een einde moet komen, is 
onderwerp van discussie in EU- en ICAO-verband523. Het vraagstuk wordt onder meer 
bezien vanuit duurzame ontwikkeling, vervoerspolitiek en Europese integratie524. Los 

 
25 405, nr. 17, blz. 11. Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 XIV, nr. 2, blz. 15-16. Kamerstukken II 
1997-1998, 24 785, nr. 4, blz. 11. Kamerstukken II 1997-1998, 25 026, nr. 4, blz. 9-10. Kamerstuk-
ken II 1997-1998, 25 600 XIV, nr. 2, blz. 7. Kamerstukken II 1997-1998, 25 689, nr. 3, blz. 1-2 en 
blz. 15-21 en nr. 6, blz. 28-29. Kamerstukken II 1997-1998, 25 026, nr. 4, blz. 10 en nr. 7, blz. 6 en 
nr. 10, blz. 3. Kamerstukken II 1998-1999, 26 419, nr. 2, blz. 5. Kamerstukken II 1998-1999, 25 605, 
nr. 2, blz. 21. De overheidsbijdrage voor het Nedalco-project bedraagt ten hoogste € 6,5 miljoen. 
Kamerstukken II 1998-1999, 25 605, nr. 2, blz. 21. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 XIV, nr. 8, 
blz. 28. Handelingen II 1999–2000, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 630, blz. 1393-1394 en nr. 
1268, blz. 2841-2842. Kamerstukken II 2000-2001, 27 400 IXB, nr. 32, nr. 33 en nr. 35, blz. 1-5. Ka-
merstukken II 2000-2001, 27 404, nr. 2, blz. 179. Handelingen II 2000–2001, Aanhangsel van de 
Handelingen, nr. 1403, blz. 2927-2928. Handelingen II 2000-2001, blz. 77-4979 en 77-4980. Hande-
lingen I 2000-2001, 6 februari 2001, blz. 19-893 en 19-910. Kamerstukken II 2001-2002, 21 501-08, 
nr. 147. Kamerstukken II 2001-2002, 22 112, nr. 217, blz. 11-13. Kamerstukken II 2002-2003, 
28 600 IXB, nr. 2, blz. 167. Kamerstukken II 2002-2003, 28 606, nr. 1, blz. 112. 

520.  Brief van de staatssecretaris van 7 oktober 2005, met kenmerk WV 2005-00211 aan Koninklijke 
Nedalco B.V. te Bergen op Zoom. Zie ook: Belastingplan 2006. 

521.  Kamerstukken II 1931-1932, 135, nr. 3, blz. 3 rk. 
522.  Convention on International Civil Aviation, Stb. 1947, H 165. De mondiale belastingvrijstelling is 

opgenomen in het Verdrag van Chicago, in resoluties van de ICAO, de Internationale Burgerlucht-
vaartorganisatie en in bilaterale luchtvaartverdragen die op het Verdrag van Chicago zijn geba-
seerd. Deze vrijstelling is overgenomen in de fiscale regelgeving van de EG. De accijnsvrijstelling 
die in EG-verband voor kerosine voor verbruik in de commerciële luchtvaart geldt, ligt vast in de 
Richtlijn energiebelastingen. Artikel 14 lid 1 derde volzin Richtlijn energiebelastingen. De belas-
tingderving door de vrijstelling van kerosine bedraagt voor Nederland € 122 miljoen. Ook de com-
munautaire regelgeving ter zake van de BTW kent een dergelijke – zij het meer algemene – ver-
plichte vrijstelling. Deze BTW-vrijstelling is echter niet van belang, gegeven het vooraftrekrecht, 
het recht tot aftrek van betaalde BTW door de luchtvaartondernemer wanneer de brandstof wordt 
gebruikt in het kader van die onderneming. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 16, blz. 34. 

523.  Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 16, blz. 34. Kamerstukken II 2001-2002, 27 801, nr. 2, 
blz. 25. 

524.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. blz. 97. Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 XII, nr. 4, 
blz. 20. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 XII, nr. 2, blz. 14-15. Kamerstukken II 2000-2001, 
27 603, nr. 3, blz. 76. Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-07, nr. 189, blz. 5. Kamerstukken II 1996-
1997, 25 089, nr. 4, blz. 17. Ook de communautaire regelgeving ter zake van de BTW kent een der-
gelijke – zij het meer algemene – verplichte vrijstelling. Deze BTW-vrijstelling is echter niet van be-
lang, gegeven het vooraftrekrecht, het recht tot aftrek van betaalde BTW door de luchtvaartonder-
nemer wanneer de brandstof wordt gebruikt in het kader van die onderneming, zij het dat het 
eindresultaat ‘vervoer’ ook is vrijgesteld. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 37, blz. 23-24. 
Kamerstukken II 1999-2000, 21 501-07, nr. 239, blz. 4. Kamerstukken II 1999-2000, 21 501-09, nr. 
103, blz. 2. Kamerstukken II 1999-2000, 21 501-09, nr. 104, blz. 2 Kamerstukken II 1994-1995, 
23 552, nr. 52, blz. 22. Kamerstukken II 2000-2001, 27 603, nr. 6, blz. 96. Kamerstukken II 1994-
1995, 23 552, nr. 37, blz. 12. Kamerstukken II 1997-1998, 24 786, nr. 39, blz. 26. Kamerstukken II 
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van de vraag van internationaal recht, heeft de EC in haar Witboek over het Europese 
vervoersbeleid (2001) opgemerkt dat kon worden overwogen ‘de belastingvrijstelling 
voor vliegtuigbrandstof in het kader van intracommunautaire vluchten af te schaffen. 
Deze benadering is niet zonder problemen, aangezien zij vooropstelt dat niet-commu-
nautaire vervoerders die op intracommunautaire routes vliegen gelijk worden behan-
deld’. Tot op heden hebben de inspanningen van de EC niet tot een wijziging van het 
Europese accijnsregime geleid. Accijnsheffing van kerosine lijkt eenvoudig in te voe-
ren, maar de hindernissen zijn groot door de ontgaansmogelijkheden die luchtvaart-
maatschappijen hebben wanneer deze niet wereldwijd wordt in gevoerd. Hierop be-
staat op de korte termijn geen kans, gegeven de door de US, veel ontwikkelingslanden, 
maar ook een flink aantal lidstaten van de EU betrokken standpunten525. Per 1 januari 
2005 kunnen de lidstaten kerosine voor binnenlandse vluchten belasten. Nederland 
heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt526. Het accijnsregime biedt overigens 
ook de mogelijkheid om ter zake van vluchten tussen twee lidstaten accijns van de 
brandstof te heffen, als beide lidstaten dit in een bilateraal verdrag zijn overeengeko-

 
1995-1996, 22 026, nr. 17, blz. 9-10. Kamerstukken I 2002-2003, 27 603, nr. 88b, blz. 29. Kamer-
stukken II 1994-1995, 23 552, nr. 52, blz. 14. Kamerstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 7, blz. 14. Ka-
merstukken II 1994-1995, 23 552, nr. 9, blz. 70. Kamerstukken II 1995-1996, 21 501-09, nr. 51, 
blz. 3. Kamerstukken II 1996-1997, 25 089, nr. 4, blz. 17. Kamerstukken II 2001-2002, 28 074, nr. 7, 
blz. 40. Kamerstukken II 1994-1995, 24 213, nr. 2, blz. 5. Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-09 en 
21 501-10, nr. 70, blz. 9. Kamerstukken II 1997-1998, 25 405, nr. 17, blz. 64. Kamerstukken II 1991-
1992, 22 497, nr. 1, blz. 18. Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 10, blz. 10. Kamerstukken II 
1994-1995, 24 213, nr. 2, blz. 11. Kamerstukken I 1996-1997, 22 026, nr. 70, nr. 222c, blz. 2. Kamer-
stukken II 1997-1998, 24 786, nr. 15, blz. 39. Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-09, nr. 68, blz. 2. 
Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-09, nr. 69, blz. 2. Kamerstukken II 1996-1997, 22 026, nr. 21, 
blz. 4. Kamerstukken II 1996-1997, 22 026, nr. 53, blz. 22. Kamerstukken II 1996-1997, 22 026, nr. 
26, blz. 10. Kamerstukken II 1997–1998, 25 600 XII, nr. 2 blz. 9. Kamerstukken II 1996-1997, 25 003, 
nr. 2, blz. 11. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, blz. 64-65. Kamerstukken II 1997-1998, 21 
501-08 en 21 501-09, nr. 80, blz. 3. Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 (XI), nr. 8, blz. 75. Kamer-
stukken II 1996-1997, 25 003, nr. 2, blz. 11. Kamerstukken II 1997-1998, 25 405, nr. 17, blz. 64. Ka-
merstukken II 1997-1998, 25 466, nr. 19, blz. 11. Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 XII, nr. 40, 
blz. 4. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, blz. 63. Kamerstukken II 1998-1999, 26 428, nr. 2, 
blz. 64-65. Kamerstukken II 1999-2000, 26 603, nr. 26, blz. 12. Kamerstukken II 1997-1998, 24 786, 
nr. 15, blz. 39. Handelingen II 1992-1993, 24 november 1992, blz. 28-2068 lk. Kamerstukken II 
1998-1999, 25 605, nr. 2, blz. 68. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800 XI, nr. 62, blz. 3. Kamerstuk-
ken II 1997-1998, nr. 16, blz. 4. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, blz. 32. Kamerstuk-
ken II 1998-1999, 26 200 XII, nr. 6, blz. 32. Kamerstukken II 1999-2000, 26 804, nr. 2, blz. 68. Ka-
merstukken II 1997-1998, 21 501-08, nr. 73, blz. 9. Kamerstukken II 1997-1998, 21 501-08, nr. 78, 
blz. 5. Kamerstukken II 1997-1998, 25 810, nr. 2, § 7.2. Kamerstukken II 1997-1998, nr. 16, blz. 14. 
Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 9, blz. 54. Kamerstukken II 1997-1998, 26 024, nr. 10, 
blz. 57. Kamerstukken II 1995-1996, 22 026, nr. 17, blz. 106-107. Kamerstukken II 1998–1999, 26 
580, nr. 1, blz. 30. Kamerstukken II 1998–1999, 26 580, nr. 1, blz. 45. Kamerstukken II 1999-2000, 
21 501-07, nr. 278, blz. 5. Kamerstukken II 1999–2000, 22 112, nr. 145, blz. 4. Kamerstukken II 
1999-2000, 21 501-09, nr. 113, blz. 4. Kamerstukken II 1999-2000, 26 603, nr. 26, nr. 12. Kamer-
stukken II 2000-2001, 27 404, nr. 2, blz. 72. Kamerstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 3, blz. 97. Ka-
merstukken II 2000-2001, 27 455, nr. 5, blz. 8. Kamerstukken II 2004-2005, 29 667, nr. 2, blz. 4. 

525.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 200 XII, nr. 2, blz. 191. 
526.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 667, nr. 2, blz. 4. 
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men. Voor zover bekend zijn dergelijke verdragen binnen de EU nog niet tot stand 
gekomen. 

Een lidstaat kan een derogatie worden verleend door middel van unanieme goed-
keuring van de Raad op voorstel van de EC van bepalingen van de Accijnsrichtlijn. In 
het algemeen betreft dit het mogen toepassen van een afwijkend accijnstarief voor 
een bijzondere brandstof of voor een bijzondere toepassing527. Voorbeelden in Neder-
landse verhoudingen zijn het dieselakkoord (verlaagd accijnstarief voor laagzwavelige 
dieselolie en tijdelijke toepassing teruggaafregeling paarse dieselolie voor taxi’s)528, het 
verlaagde LPG-accijnstarief voor gebruik in bussen in het openbaar vervoer529 en de 
paarsedieselregeling530. Grootschalig gebruik van LPG of aardgas als brandstof voor de 
aandrijving van autobussen in plaats van halfzware olie of gasolie (diesel) levert be-
langrijke emissiereducties op voor in het bijzonder NOx-deeltjes en geluid531. 

3.4.9 Energie 

‘en ook hierin is deze aanprijzing voor de Indirecte Belastingen gelegen, in ieder Land 
waar de behoeften van den Staat niet toelaten zich tot weinige en geringe impositien te 
bepalen, dat de betaling ongevoelig, ja dikwijls bijna onwetend geschiedt’532 

 
MR. JEAN HENRI APPELIUS, 

Staatsraad en Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen, 7 juni 
1816 

 

 
527.  Artikel 19 Richtlijn energiebelastingen. Vóór 1 januari 2004: artikel 8 lid 4 Structuurrichtlijn mine-

rale oliën. Kamerstukken II 2000-2001, 21 501-07, nr. 305, blz. 3. 
528.  Kamerstukken II 2000-2001, 21 501-07, nr. 311, blz. 3-4. 
529.  Regeling van 8 oktober 1992, Stcrt. 1992, 202, en Stcrt. 1998, 109. Beschikking van 21 april 1998, PB 

L 126. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 XI, nr. 3, blz. 117. 
530.  Kamerstukken II 2000-2001, 21 501-07, nr. 314, blz. 7. Kamerstukken II 2000-2001, 21 501-07, nr. 

314, blz. 7. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 10. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, 
nr. 4, blz. 11. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 5, blz. 18. 

531.  De uitstoot van NOx is bij LPG- en aardgasbussen tot circa vijf keer lager. De uitstoot van deeltjes op 
massabasis is nagenoeg nihil terwijl de uitstoot bij een dieselbus circa 0,2 g/km bedraagt. Voor ge-
luid leidt het gebruik van LPG of aardgas tot een reductie van circa 3 decibel (dB(A)). LPG of aardgas 
als brandstof kan – vanwege onder meer de bijzondere eisen aan de opslag in het vervoermiddel en 
de enigszins beperkte actieradius – voor autobussen geen onbeperkte toepassing vinden. In de sec-
tor openbaar vervoer zijn deze beperkingen minder van belang. In die sector kan een overgang van 
diesel naar LPG of aardgas dan ook op een meer zinvolle wijze plaatsvinden. Dit wordt gerealiseerd 
door de toepassing van de zogenoemde VAMIL-regeling en in de continuering van de zogenoemde 
MIBU-regeling. Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen van 22 juli 
1991, nr. MBB 08791018, Stcrt. 166. Regeling van 8 oktober 1992, Stcrt. 202 en Stcrt. 1998, 109. De-
ze regelingen voorzien respectievelijk in een (fiscaal) versnelde afschrijving van de investeringen 
ter zake van de LPG- of aardgasinstallaties en in de mogelijkheid tot het verkrijgen van een financi-
ele bijdrage ter zake van die investeringen. 

532.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116 lk. 
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In de ‘60-er jaren van de 20e eeuw neemt de behoefte aan fundamentele maatregelen 
ter beteugeling van de luchtvervuiling en de toename van het energieverbruik in het 
algemeen en inrichting van de energievoorziening allengs toe533. De onmatige groei 
van het energieverbruik moet worden afgeremd534: ‘Aanzetten hiertoe zijn er ook al, 
zij het op bescheiden wijze. Het prijsbeleid ten aanzien van de energiedragers, meer in 
het bijzonder energieverbruikers, het absolute toewijzingenbeleid (bij voorbeeld de 
beschikbaarheid van gas voor elektrische centrales), het accijnzenbeleid (vgl. benzine) 
geven aanknopingspunten’, aldus de bewindslieden (1973)535. Belastingheffing op 
energieproducten heeft aldus de bewindslieden ‘uiteraard mede betekenis voor de te 
voeren energiepolitiek‘536. Het energieprobleem dwingt tot inventiviteit bij de beleids-
vorming. Voor het wegvervoer geldt al het variabilisatiebeleid. Het rijden moet meer 
dan het bezit van auto’s worden belast. In 1985 wordt de mogelijkheid van een verho-
ging van de diverse accijnzen op energiedragers overwogen, maar gekozen voor een 
omstreden BTW-verhoging vanwege de bredere werking daarvan. Een BTW-verhoging 
wordt niet in overeenstemming geacht met de standstill-afspraak in EG-verband aan 
de vooravond van de BTW-harmonisatie in het licht van de instelling van de interne 
markt. Wel zijn de bewindslieden voornemens alsnog het instrument van accijnsver-
hoging in te zetten bij verdere afname van de aardgasbaten in 1987537. 

In 1991 wordt met spanning uitgezien naar de uitkomsten van de onderzoeken van 
de Stuurgroep WOLFSON met betrekking tot een regulerende energieheffing538. De rap-
portage van de stuurgroep verschijnt op 26 februari 1992539. Ook in EG-verband wor-
den de mogelijkheden van een energiebelasting bezien540. Op 26 mei 1992 komt de EC 
met een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot invoering van een belasting op de 
uitstoot van kooldioxide en op het gebruik van energie541. Het richtlijnvoorstel omvat 
vrijwel alle brandstoffen en elektriciteit. De belasting is gebaseerd op zowel energie-
waarde als CO2-uitstoot bij verbranding van de belaste producten. De Europese 
CO2-energiebelasting moet een regulerende belasting worden, dat wil zeggen een 
belasting die niet is gericht op het leveren van extra belastingopbrengsten. De niet 
beoogde opbrengst wordt fiscaal neutraal gecompenseerd542. Als onderdeel van de 

 
533.  Kamerstukken II 1965-1966, 8302, nr. 4. Handelingen II 1966-1967, 15 december 1966, blz. 415, 

427 en 466. Kamerstukken II 1968-1969, 10 189, nr. 2. Handelingen II 1969-1970, 4 februari 1970, 
blz. 2079 lk. 

534.  Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1078 rk. 
535.  Kamerstukken II 1973-1974, 12 600 hoofdstuk XIII, nr. 2, blz. 33. 
536.  Kamerstukken II 1965-1966, 8302, nr. 5, blz. 1. 
537.  Kamerstukken II 1985-1986, 19 562, nr. 6, blz. 3-5. 
538.  Kamerstukken II 1990-1991, 21 407, nr. 8, blz. 6. 
539.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 779, nr. 1, blz. 12. 
540.  Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 9. 
541.  COM(92) 226 definitief, PB 1992, nr. C 196. 
542.  Voor de heffing en de compensatie (‘terugsluis’) is aangesloten bij een verdeling over de verzamel-

sectoren land- en tuinbouw, MKB en het grootbedrijf. De berekening van het saldo van belasting-
heffing en compensatie is zowel voor huishoudens als bedrijven op macroniveau gemaakt. Of de 
lastenverzwaring ten gevolge van de energiebelasting op microniveau wordt gecompenseerd hangt 
onder meer af van het energieverbruik en van de mate waarin energiebesparende maatregelen 
worden getroffen. Huishoudens en bedrijven die door het treffen van maatregelen profiteren van 
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compensatie van de niet-beoogde opbrengsten worden in opeenvolgende jaren grote 
sommen besteed aan positieve prikkels in het belang van duurzame ontwikkeling, 
waarmee het samengaan van belonen en belasten in de verduurzaming ofwel ver-
groening van het belastingstelsel wordt vorm gegeven. Het is draagvlakbevorderend 
en betekent een belangrijke impuls voor verdergaande energiebesparing door bedrij-
ven en particuliere huishoudens543. 

De werkingssfeer van de in 1992 tot stand gekomen Structuurrichtlijn minerale oli-
en544 en Tariefrichtlijn minerale oliën545 omvat lang niet alle energieproducten, maar is 
beperkt tot minerale oliën546. De omstandigheid dat communautaire bepalingen ont-
breken om elektriciteit en andere energieproducten dan minerale oliën, waaronder 
aardgas en kolen, aan minimumlasten te onderwerpen, wordt als nadelig gezien voor 
de goede werking van de interne markt, omdat elke lidstaat er heffingen met geheel 
eigen aard en hoogte van tarieven op kan nahouden. Voor de goede werking van de 
interne markt en de verwezenlijking van de doelstellingen van het communautaire 
beleid in andere sectoren is het nodig dat op communautair niveau minimumtarieven 
voor energieproducten worden vastgesteld, met inbegrip van aardgas, kolen en elek-
triciteit, waarmee bestaande verschillen tussen de lidstaten kleiner worden gemaakt. 
De eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving 
en uitvoering van het beleid van de Gemeenschap op andere terreinen547. Als partij bij 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake klimaatverandering heeft de 
Gemeenschap het protocol van Kyoto bekrachtigd. De geharmoniseerde belastinghef-
fing van energieproducten en elektriciteit is een van de beschikbare instrumenten om 
de doelstellingen van het KYOTO-protocol te verwezenlijken548. Voor de transitie naar 
de duurzame energiehuishouding zijn instrumenten nodig die op systeemniveau wer-
ken, zoals energiebelastingen en emissiehandel549. 

Gebaseerd op deze ontwikkelingen wordt in Nederland vanaf 1 januari 1996 tot 
2004 de regulerende energiebelasting (REB) geheven, een nationale accijns. De tarie-
ven van de REB worden in jaarlijkse etappes verhoogd onder verlichting van de lasten 

 
de positieve prikkels, en/of een relatief laag energieverbruik hebben, zullen als gevolg van de belas-
tingverschuiving een financieel voordeel hebben. Huishoudens en bedrijven met een relatief hoog 
energieverbruik die geen besparingsmaatregelen treffen zullen een financieel nadeel ondervinden. 
De regering beoogt op deze wijze een krachtige impuls te geven aan het energiebesparende gedrag 
van bedrijven en huishoudens. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 7. 

543.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 7. 
544. Vervallen per 1 januari 2004 ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de Richtlijn energiebe-

lastingen. Richtlijn 92/81/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de 
structuur van de accijns op minerale oliën (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 12). 

545.  Vervallen per 1 januari 2004 ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de Richtlijn energiebe-
lastingen. Richtlijn 92/82/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpas-
sing van de accijnstarieven voor minerale oliën (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 19). 

546.  Dit is de reden waarom deze beide richtlijnen zijn vervallen ter gelegenheid van de inwerkingtre-
ding van de Richtlijn energiebelastingen per 1 januari 2004. 

547.  Artikel 6 EG. 
548. Kamerstukken II 2003-2004, 29 207, nr. 3, blz. 2. 
549.  Kamerstukken II 2001-2002, 27 801, nr. 13, blz. 47. 
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op arbeid en ondernemen550. Door middel van een belastingvermindering, aanvanke-
lijk een belastingvrije voet, wordt alleen het vermijdbare energieverbruik belast551. De 
regering ziet de REB als een eerste, kleine stap552, waarvan de tarieven zich sterk op-
waarts moeten ontwikkelen553. 

Op het tweede voorstel van de EC (1997)554, wordt in het najaar van 2003 de Richt-
lijn energiebelastingen aanvaard. De ratio van deze richtlijn ligt in verbetering van de 
interne markt en de bijdrage aan de milieudoelstellingen555. De richtlijn is door de 
lidstaten geïmplementeerd per 1 januari 2004556. Aan de vooravond van de implemen-
tatie van de richtlijn voldoet Nederland met de accijnzen van minerale oliën, de BSB 

 
550.  Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 1, blz. 28. Kamerstukken II 1996-1997, 25 000, nr. 28, 

blz. 9-10. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200, nr. 1-2, blz. 35-36. Kamerstukken II 1998-1999, 
26 245, nr. 3, blz. 7-10. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 8. Kamerstukken II 1999-
2000, 27 177, nr. 1, blz. 4. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 18-20. Kamerstukken II 
1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 20. Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 4. Centraal Plan 
Bureau, Vergroening en energie, Effecten van verhoogde energieheffingen en gerichte vrijstellingen, 
’s-Gravenhage 1997, Werkdocument 96. 

551.  Aangezien een belastingvrije voet voor niet-leidinggebonden brandstoffen niet mogelijk is, is de 
niet-mogelijke belastingvrije voet gecompenseerd in lagere REB-tarieven voor deze brandstoffen, 
bijvoorbeeld voor gasolie een tarief van ƒ 85,30 in plaats van ƒ 125,40 per 1.000 liter. Kamerstuk-
ken II 2000-2001, 27 415, nr. 3, blz. 13-14. Artikel 53 lid 4 Wbm. Artikel 63 Wbm. Kamerstukken II 
1998-1999, 26 245, nr. 3, blz. 9-10. Het Belastingplan 2003 Deel I verruimt de belastingverminde-
ring met ingang van 1 januari 2004 naar € 179, met ingang van 1 januari 2005 naar € 181 en met in-
gang van 1 januari 2006 naar € 182, Stb. 2002, 615, artikelen XVII, XVIII en XIX. Kamerstukken II 
2000-2001, 27 415 nr. 3, blz. 15. Besluit van de Staatssecretaris van 24 april 2002, nr. 
CPP2002/1199M. 

552.  NRC 29 november 1995. 
553.  Kamerstukken II 2004-2005, 29 770, nr. 1, blz. 1-2. Kamerstukken II 2004-2005, 29 770, nr. 2, blz. 2. 
554.  COM(97) 30 definitief, 12 maart 1997, PB 1997, nr. C 139/07. 
555.  Het Raadgevend Comité EGKS plaatst kritische kanttekeningen bij het EC-voorstel voor de Richtlijn 

energiebelastingen: Resolutie van het Raadgevend Comité EGKS betreffende het door de Europese 
Commissie ingediende voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de commu-
nautaire regeling voor de belasting van energieproducten (met eenparigheid van stemmen en één 
onthouding aangenomen tijdens de 337e zitting op 10 oktober 1997) (97/C 356/03), PB nr. C 356 
van 22 november 1997, blz. 3. Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 10. Ka-
merstukken II 1995-1996, 22 232, nr. 7. Handelingen I 1995-1996, 24 250 en 24 344, nr. 40c, blz. 7. 
Handelingen I 1995-1996, 24 250 en 24 344, nr. 40c, blz. 9. Kamerstukken II 1996-1997, 25 000 IXB, 
nr. 21. Kamerstukken II 1996-1997, 25 110, nr. 16, blz. 12. Kamerstukken II 1996-1997, 25 479, nr. 
12, blz. 35. Kamerstukken II 1996-1997, 21 501-07, nr. 178, blz. 3. Kamerstukken II 1996-1997, 21 
501-07, nr. 181, blz. 3. Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 (IXB), nr. 3, blz. 22. Kamerstukken II 
1998-1999, 25 605, nr. 2, blz. 83. Kamerstukken II 1999-2000, 26 603, nr. 4, nr. 13-14. Kamerstuk-
ken II 1999-2000, 26 603, nr. 4, nr. 13-14. Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 3. Kamer-
stukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 15. Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 6. Ka-
merstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 6. Kamerstukken II 1996-1997, 22 112, nr. 85, blz. 3. 
Kamerstukken II 1996-1997, 25 000 IXB, nr. 21. Kamerstukken II 2001-2001, 28 005, nr. 1, blz. 102. 
Kamerstukken II 2003-2004, 29 207, nr. 3, blz. 2. 

556.  Kamerstukken II 2003-2004, 29 207. 
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en de REB al in hoge mate aan de richtlijnvereisten557. Ter gelegenheid van het intre-
den in de groep communautaire accijnzen van per 1 januari 2004 verliest de REB het 
predicaat regulerende en wordt vanaf dat moment kortweg aangeduid als: Energiebe-
lasting (EB). De richtlijn verplicht tot het onder fiscale controle brengen van biobrand-
stoffen. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor plantaardige oliën die bestemd zijn om te 
worden gebruikt als brandstof hetzelfde controleregime gaat gelden als voor minerale 
oliën. De richtlijn verplicht ook tot het vrijstellen van minerale oliën als brandstof voor 
de opwekking van elektriciteit.  

De rechtsgrond van de EB is tweeledig. In de eerste plaats is de EB een financiële 
aansporing tot energiebesparing en in de tweede plaats een financieringsinstrument 
ten behoeve van verschuiving van lasten van arbeid naar milieubescherming in het 
belang van werkgelegenheid en bedrijvigheid (arbeid en ondernemen)558. Volgens de 
EC (2000) zijn de accijnzen een essentieel instrument voor het energiebeleid. Met 
behulp van de geringe prijselasticiteit van de vraag naar energieproducten kan de EB 
een duurzaam coherent en zo nodig progressief prijssignaal afgeven ter verwezenlij-
king van de doelstellingen van het energiebeleid559. De EB is een algemene indirecte 
belasting waarmee primair wordt beoogd energiebesparend gedrag te bewerkstelligen 
bij kleinverbruikers van aardgas, elektriciteit, huisbrandolie, halfzware olie (petrole-
um), gasolie (waaronder de zogenoemde rode diesel voor verbruik in mobiele werk-
tuigen), propaan, butaan en LPG. Een opbrengst in de vorm van financiële middelen 
voor de schatkist is slechts van secundair belang. Zowel vanuit de doelstelling van de 
EB als vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid worden de laatst genoemde vijf ener-
gieproducten, die een substituut zijn voor aardgas, in de heffing betrokken. Kolen, turf 
en hout blijven buiten de EB, omdat deze energieproducten vrijwel niet meer gebruikt 
worden voor kleinschalige toepassingen. De distributiekanalen zijn dan ook nagenoeg 
geheel verdwenen. Ook zware stookolie blijft erbuiten, omdat verbruik hiervan bij 

 
557.  Het tarief voor verbruik boven de 10 miljoen m3 voldoet tot 1 januari 2004 niet aan het minimum 

voor niet-zakelijk verbruik uit de Richtlijn energiebelastingen. Tot 1 januari 2004 wordt geen EB 
geheven bij een verbruik boven 10 miljoen kWh per jaar. De Richtlijn energiebelastingen verplicht 
daartoe wel (zie hoofdstuk 7). 

558. Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 2-13. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, 
blz. 7-10. Kamerstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 6, blz. 4-5. Kamerstukken II 1994-1995, 23 900 
XIII, nr. 6. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800, nr. 1, Bijlage 13. Daar is ook aangegeven dat voor het 
vaststellen van de belastingvrije voet voor elektriciteit een objectieve maatstaf, vergelijkbaar met 
die voor aardgas, ontbreekt. Bovendien is het elektriciteitsverbruik veel sterker dan het gasverbruik 
afhankelijk van de aanwezige apparatuur en van het gebruiksgedrag. Het onvermijdelijke verbruik 
is derhalve niet op louter objectieve maatstaven gebaseerd. Met de omzetting van de belastingvrije 
voeten, uitgedrukt in hoeveelheden aardgas en elektriciteit, in een vast bedrag (per elektriciteits-
aansluiting) die de bewindslieden per 1 januari 2001 willen realiseren, blijft steeds het uitgangs-
punt gelden dat de belasting ziet op het vermijdbare verbruik. Alleen de vormgeving van het on-
vermijdelijke verbruik is anders, terwijl bovendien door de omzetting in een vast bedrag de milieu-
effectiviteit voor de categorie verbruikers met een laag energieverbruik nog wordt versterkt. 

559.  EC, Groenboek Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening, 
COM(2000) 769 definitief, Brussel, 29 november 2000, blz. 57. 
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kleinverbruikers feitelijk onmogelijk is560. De EB treft niet de energieproducten die 
worden gebruikt door het wegverkeer of als grondstof. 

De EB wordt vormgegeven in de Wbm, in de eerste plaats omdat binnen deze wet 
afzonderlijke milieugerelateerde belastingen zijn opgenomen. De bewindslieden be-
klemtonen geen principiële bezwaren te hebben tegen het gebruik van belastingen als 
instrument voor ecologische politiek, omdat het natuurlijk milieu een collectief goed 
is561. Heffing en inning van de EB op huisbrandolie, halfzware olie en LPG vindt plaats 
‘als ware de belasting accijns’, aldus de bewindslieden562. De belasting lift mee met de 
accijns, zoals ook de BSB, thans KB. De EB wordt geheven ter zake van de uitslag en 
van de invoer, als ware de EB een accijns, waar het betreft halfzware olie gasolie en 
vloeibaar gemaakt petroleumgas, en ter zake van de levering van aardgas en elektrici-
teit563. Omwille van optimale matiging van de administratielastendruk wordt niet 
gekozen voor een geheel afzonderlijke, buiten de Wbm vormgegeven belastingmaat-
regel. De EB heeft wat de milieugrondslag betreft een geheel ander karakter dan de 
andere belastingen op milieugrondslag die tot dan toe bij de Wbm zijn geregeld564. 
Desondanks voldoet de EB vanwege de forse opbrengst en al haar andere kenmerken 
aan de accijnsdefinitie. 

De EB wordt niet aangewend voor verruiming van de uitgaven van het Rijk of voor 
vermindering van het financieringstekort. De opbrengst wordt gebruikt om degenen 
die als gevolg van de EB rechtstreeks met een lastenverhoging worden geconfronteerd 
te compenseren en wel op zodanige wijze, dat daarmee, zoals ook in het RA 1994 en in 
het Witboek van DELORS

565 is vastgelegd, werkgelegenheid en koopkracht worden 
ondersteund566. Naast de REB (1996) blijft de al sedert 1988 bestaande eerste energie-
belasting, de BSB, gewoon bestaan567. Met het instrument REB wordt beoogd de Neder-
landse CO2-emissie in het jaar 2000 met 3% tot 5% te reduceren ten opzichte van 1989-
1990. De Europese energiebelasting wordt noodzakelijk geacht om die doelstellingen 
te realiseren568. Andere lidstaten hebben ook in enigerlei vorm energiebelastingen in 
werking569. Tijdens de parlementaire behandeling wordt door sommige Tweede-
Kamerleden stevig getwijfeld aan het regulerend effect. Gevreesd wordt dat de lasten 

 
560.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 15-16. 
561.  Handelingen II 1995-1996, 12 oktober 1995, Bijvoegsel, blz. 12-841. 
562.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 21. 
563.  Artikel 49 Wbm. 
564.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 15. 
565.  Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century – 

White Paper, COM(93) 700 final, 5 december 1993. Parts A and B, Bulletin of the European Commu-
nities, 6/93. 

566.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 1. Kamerstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 13. Ka-
merstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 30. Kamerstukken II 1995-1996, 24 525, nrs. 1–2. Kamerstuk-
ken II 1995-1996, 24 250, nr. 33. Kamerstukken II 1996-1997, 24 250 nrs. 34-41. Kamerstukken II 
1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 8. Kamerstukken II 1993-1994, 23 715, nr. 11, blz. 1. Kamerstukken II 
1995-1996, 24 250, nr. 6, blz. 12. 

567.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, blz. 9. 
568.  Kamerstukken II 1993-1994, 23 560 nrs. 1-2. Kamerstukken II 1993-1994, 23 561, nrs. 1-2. Kamer-

stukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 24. 
569.  Handelingen I 1995-1996, 5 december 1995, blz. 11-372 lk. 
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via de EB in belangrijke mate worden verschoven naar de eerste levensbehoeften, te 
weten energie voor wassen, koken en verwarming570. Het beoogde instrument wordt 
door de Tweede-Kamerleden REMKES en LANSINK (1995) een ‘onding‘ en het debat 
erover een ‘onzinnige discussie’ genoemd571. Het voorstel wordt evenwel in de beide 
Kamers met ruime meerderheden aangenomen572. Voordat REMKES’ geloofsgenoten in 
de Eerste Kamer afstand namen van de ‘onding-benadering’, hielden zij het debat bij 
monde van het Eerste-Kamerlid DE HAZE WINKELMAN (1995) lange tijd op spanning bij 
het afwegen van proportionaliteit, de doel-middelrelatie, door aan te geven grote 
twijfels te hebben, en over de EB bepaald niet positief te denken573. 

Met de EB wordt in die tijd bewust vooruitgelopen op Europese regelgeving op het 
gebied van duurzame ontwikkeling en de periode overbrugd tot aan het moment 
waarop in EG-verband de CO2-energiebelasting in werking komt. De verwachte effec-
ten op de productie, het volume van de particuliere consumptie en de werkgelegen-
heid zijn beperkt574. Voor de aldus in te voeren nationale variant van de nog niet te 
realiseren communautaire EB zijn de uitgangspunten aangehouden, zoals die zijn 
geformuleerd in het kabinetsstandpunt inzake een regulerende energieheffing. Uit-
gegaan wordt van een stapsgewijze ‘toeslag’, dat wil zeggen: een door de belasting 
kunstmatig aangebrachte prijscomponent, op de energiekosten van kleinverbruikers 
waarvan de opbrengsten collectievelastendrukneutraal en budgettair neutraal worden 
gecompenseerd. De keuze voor de inzet van het belastinginstrument wordt afgewogen 
tegen de inzet van andere sturingsmogelijkheden575. Het kabinet kiest voor een gene-
rieke belastingheffing voor het kleinverbruik576 met generieke compensatiemaatrege-
len577. Een van de randvoorwaarden is verlies van concurrentiekracht voor het be-
drijfsleven waar mogelijk te voorkomen. Naar analogie met de ontwerprichtlijn van de 
EC worden uitzonderingen toegelaten voor het bedrijfsleven in verband met de inter-
nationale concurrentiepositie. Energie-intensieve sectoren (grootverbruik)578 krijgen 

 
570.  Handelingen II 1995-1996, 10 oktober 1995, blz. 10-622 mk. en blz. 10-628 lk. en mk. 
571.  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regule-

rende energiebelasting (24 250), Handelingen II 1995-1996, 11 oktober 1995, blz. 11-690. 
572.  Handelingen II 1995-1996, 10 oktober 1995, blz. 10-615 en 10-633-634. Handelingen II 1995-1996, 

11 oktober 1995, blz. 11-690. Handelingen II 1995-1996, 12 oktober 1995, blz. 12-780. Handelingen 
I 1995-1996, 4 december 1995, blz. 10-351-352. Handelingen I 1995-1996, 12 december 1995, 
blz. 12-430. 

573.  Handelingen I 1995-1996, maandag 4 december 1995, blz. 10-351-352. 
574.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 27. 
575.  Handelingen II 1995-1996, 11 oktober 1995, blz. 11-694 rk. 
576.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 3. Omgaan met energieverbruik en meerjarenafspra-

ken bij de milieuvergunning, Circulaire van de ministers van VROM en van EZ inzake de Wet mili-
eubeheer, juni 1994. Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 7-8. Handelingen II 1995-1996, 
11 oktober 1995, blz. 11-702 lk. Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 4. 

577.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 15. Handelingen II 1995-1996, 12 oktober 1995, 
Bijvoegsel, blz. 12-840. Handelingen I 1995-1996, 24 250 en 24 344, nr. 40c, blz. 22. Handelingen I 
1995-1996, 4 december 1995, blz. 10-354 rk. Handelingen I 1995-1996, 5 december 1995, blz. 11-
391 lk. 

578.  Artikel 49 Wbm. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200, nr. 36. Kamerstukken II 1999-2000, 26 603, 
nr. 4, nr. 15. In het convenant benchmarking energie-efficiency is als tegenprestatie van de over-
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boven aangewezen schijfgrenzen vrijstellingen onder de voorwaarde dat die sectoren 
substantiële inspanningen leveren op het gebied van energiebesparing en CO2-re-
ductie579, ingegeven door het uitgangspunt bestaande concurrentieverhoudingen op de 
wereldmarkt niet aan te tasten en de vrees voor vestigingsplaatsconcurrentie580. Voor 
de glastuinbouw geldt een specifieke tariefsdifferentiatie581. Tegenover deze tariefsdif-
ferentiatie staat dat energiebesparing in de glastuinbouw wordt gestimuleerd door 
middel van meerjarenafspraken inzake energiebesparing (MJA’s). Vanaf 2001 worden 
de glastuinders via de AMvB Glastuinbouw gehouden aan individuele energietaakstel-
lingen. Voorzien is in teruggaaf van EB van 50% voor onroerende zaken die in hoofd-
zaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare be-
zinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard en andere non-profitinstellin-
gen zoals sportverenigingen582. Bij de vormgeving van de EB is nadrukkelijk ruimte 
gecreëerd voor stimulering van duurzame energie. Voor groene stroom (windenergie, 
zonne-energie)583, kleinschalige waterkracht, biogas, stortgas (groen gas)584, elektrische 
warmtepomp585, afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s)586, warmtekrachtkoppeling 

 
heid opgenomen, dat de ministers zullen bevorderen dat er geen specifieke energiebelasting voor 
de ondernemingen komt die aan het convenant deelnemen (artikel 10 van het convenant). Het ge-
bruik van het woord ‘bevorderen’ geeft aan dat het om een inspanningsverplichting gaat. Als de 
overheid toch zou besluiten een specifieke energiebelasting in te voeren voor grootverbruikers, 
waaronder deelnemers aan dit convenant, bijvoorbeeld omdat dit door Europese regelgeving wordt 
vereist, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden over de gewijzigde omstandigheden (arti-
kel 19, lid 1 onder e van het convenant) en over het al dan niet wijzigen van het convenant. Als het 
overleg niet tot overeenstemming leidt, dan mag elke partij het convenant gemotiveerd en met 
onmiddellijke ingang opzeggen (artikel 21 lid 2 van het convenant). Kamerstukken II 1999-2000, 
26 603, nr. 4, nr. 41. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 21. Kamerstukken II 1999-
2000, 26 800, nr. 1, Bijlage 13 § 13.2, blz. 271. Kamerstukken II 2001-2002, 27 801, nr. 2, blz. 11 en 
26. Kamerstukken II 2001-2002, 27 801, nr. 2, blz. 26. Kamerstukken II 2001-2002, 27 801, nr. 13, 
blz. 47. 

579.  Handelingen I 1995-1996, 24 250 en 24 344, nr. 40c, blz. 9. 
580.  Vgl. Ruud de Mooij, Joeri Gorter en Richard Nahuis, In de slag om bedrijvigheid: theorie en praktijk 

van vestigingsplaatsconcurrentie, in: S. Brakman en J.H. Garretsen, Locatie en Concurrentie, Pread-
viezen Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Amsterdam, pp. 95-122, 2003, blz. 105. 

581.  De EC heeft haar goedkeuring gehecht aan deze tariefmaatregel. Kamerstukken II 1994-1995, 
24 250, nr. 3, blz. 12-14. Handelingen II 1995-1996, 12 oktober 1995, Bijvoegsel, blz. 12-843. Ka-
merstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 6, blz. 18. Kamerstukken II 1998-1999, 26 200 IXB, nr. 13. 
Kamerstukken II 1999-2000, 26 972, nr. 3, blz. 1. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 16. 

582.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 7 en 61-62. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 
3, blz. 25. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 5, blz. 7. 

583.  Kamerstukken II 1995-1996, 24 525, nrs. 1–2. Kamerstukken II 1996-1997, 25 276, nr. 1. Kamer-
stukken II 1997-1998, 25 689, nr. 3, blz. 18-20. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 23-
24. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 6, blz. 8. Kamerstukken II 2001-2002, 28 241, nr. 2, 
blz. 51-52. Richtlijn betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt. 

584.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 431, nr. 3, blz. 63-64. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, 
blz. 23-24. Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, nr. 3, blz. 46-47. 

585.  Kamerstukken II 1994-1995, 24 250, nr. 3, blz. 24. Kamerstukken II 1996-1997, 25 276, nr. 1, blz. 46. 
586.  Kamerstukken II 1995-1996, 24 250, nr. 18. Kamerstukken II 1996-1997, 25 276, nr. 1, blz. 19. Het 

aandeel biomassa in het afval ligt tussen de 50 en 60%. Kamerstukken II 1997-1998, 25 689, nr. 3, 
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(WKK)587, klimaatneutrale energiedragers (energiebronnen die geen of nauwelijks 
broeikasgassen emitteren in hun gehele levenscyclus, zoals zonne-energie, windener-
gie, biomassa)588 en de omzetting van biomassa in gas dat wordt opgewerkt tot gas van 
aardgaskwaliteit wordt voorzien in bijzondere regelingen589. Uit een deel van de op-
brengst wordt fiscale stimulering van huishoudens en bedrijven op het gebied van 
energiebesparing gefinancierd. Als positieve prikkels voor het bedrijfsleven worden 
voornamelijk bestaande faciliteiten zoals de EIA en groen beleggen benut. Energie-
premies moedigen de huishoudens tot 2004 aan tot verdere energiespaarzaamheid 
door energiezuinige huishoudelijke apparaten aan te schaffen en energiebesparende 
voorzieningen aan woningen te treffen590. De faciliteit voor boscertificaten, bedoeld 
om door bosuitbreiding een bijdrage te leveren aan de oplossing van de CO2-
problematiek, zoals aangekondigd in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, is nimmer in 
werking getreden591. 

Tot 2003 kent de REB twee varianten ter fiscale stimulering van duurzame energie: 
(1) een afdrachtskorting voor op duurzame wijze opgewekte energie en (2) een nihil-
tarief voor duurzame elektriciteit die onder een specifiek contract aan de eindverbrui-
ker wordt geleverd (groene energie, groene stroom, ecostroom, natuurstroom). Voor 
duurzame elektriciteit kunnen beide (de afdrachtskorting en het nihiltarief cumule-
ren592. Vanaf 2003 gelden in plaats van het nihiltarief twee verlaagde tarieven: (1) één 
voor duurzame elektriciteit voor een verbruik tot en met 10.000 kWh en (2) één voor 
duurzaam gas voor een verbruik tot en met 5.000 m3. Als neveneffect van de sterke 
verhoging van de REB blijkt het nultarief voor duurzame elektriciteit tezamen met de 
producentenvergoeding te leiden tot overstimulering voor bepaalde opwekkingsopties 
van duurzame elektriciteit. Bovendien lekt een deel van de stimulering weg naar het 
buitenland. Om aan deze problemen het hoofd te bieden, wordt de fiscale stimulering 
van duurzame elektriciteit beëindigd. In de plaats daarvan komt de MEP-regeling 

 
blz. 20-21. Kamerstukken II 1998-1999, 25 605, nr. 2, blz. 107. Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, 
nr. 3, blz. 13. 

587.  Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 5. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 4-5. 
Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 4-5. Kamerstukken II 2000–2001, 26 898, nr. 29. Ka-
merstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 3, blz. 4-5. 

588.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 603, nr. 1 en nr. 2. Kamerstukken II 1999-2000, 26 804, nr. 2, blz. 95-
96. Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 7-8. Kamerstukken II 2001-2002, 25 907 en 26 603, 
nr. 50 blz. 2 en 7. Kamerstukken II 2001-2002, 25 907 en 26 603, nr. 50 blz. 10. Kamerstukken II 2001-
2002, 26 603, nr. 36, blz. 6. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 5, blz. 7 en 12. 

589.  Kamerstukken II 1995-1996, 24 525, nrs. 1–2. 
590.  Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 5-6. Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, nr. 3, 

blz. 17-18. 
591.  Het betreffende artikel 36s Wbm is nimmer in werking getreden en ingetrokken bij het Belasting-

plan 2003, Stb. 2002, 615 (artikel XXIII, onderdeel B). Kamerstukken II 1998-1999, 26 603, nr. 2, 
blz. 45-46. Kamerstukken II 1999-2000, 26 804, nr. 2, blz. 93. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, 
nr. 3, blz. 8. Kamerstukken II 2000-2001, 27 235, nr. 2, blz. 42. Kamerstukken II 2000-2001, 27 235, 
nr. 2, blz. 13. Kamerstukken II 2000-2001, 27 400 XIV, nr. 2, blz. 13. Kamerstukken II 2000-2001, 
27 404, nr. 2, blz. 96-97. Kamerstukken II 2000-2001, 27 415 en 27 431, nr. 8, blz. 45. Kamerstuk-
ken II 2000-2001, 27 431, nr. 3, blz. 17-18. Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, nr. 3, blz. 16. 

592.  Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 4-5. Kamerstukken II 2001–2002, 28 380, nr. 43. 
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(Milieukwaliteit van de ElektriciteitsProductie, die alleen binnenlandse productie 
stimuleert en bovendien rekening houdt met de meerkosten van de verschillende 
opwekkingsopties. De MEP-regeling is opgenomen in de Elektriciteitswet 1998 en 
stimuleert ter overbrugging van het kostenverschil met fossiele energie primair het 
binnenlandse aanbod van duurzame elektriciteitsopwekking, in het bijzonder het 
nationale potentieel van biomassa en wind, zowel op land als op zee, en elektriciteit 
die wordt opgewekt door bij- of meestook van biomassa in elektriciteitscentrales593. 
Het verschil tussen het algemene en het verlaagd EB-tarief is vaak niet toereikend. Met 
de MEP-regeling kan de stimulering worden afgestemd op de werkelijke meerkosten 
van de verschillende productievormen van duurzame elektriciteit594. 

Effecten op het energiegebruik zijn volgens de bewindslieden moeilijk direct aan te 
tonen595. Uit diverse onderzoeken ex ante van het CPB is af te leiden dat de energiebe-
lasting in Nederland tot een 3,5% lager binnenlands verbruik van energie leidt596. De 
besparingen op het energieverbruik als gevolg van de EB zijn substantieel, met name 
bij particuliere huishoudens597. De verhogingen van de EB hebben positieve effecten in 
de sfeer van duurzame energie598. LINDERHOF (2001) concludeert dat de EB in combina-
tie met belastingdrukverschuiving van de IB naar de EB een geschikt instrument is om 
het energieverbruik te reguleren599. De fiscale stimulering heeft een forse impuls gege-
ven aan de vraag naar duurzame elektriciteit. De bekendheid met duurzame elektrici-
teit is flink toegenomen en er is een groene markt tot stand gebracht. 

 
593. Wet van 5 juni 2003, Stb. 2003, 235. Kamerstukken II 2003–2004, 28 665, nr. 41, blz. 2. Kamerstuk-

ken II 2002-2003, 28 607, nr. 2. Kamerstukken II 2002–2003, 28 665, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken I 
2002–2003, 28 665, nr. 107b, blz. 3 en 7. Zie voor een uitgebreide behandeling van de Wet MEP en 
de werking van het MEP-regime: W.M.G. Visser in: Wet milieubeheer, losbladige encyclopedie, Ko-
ninklijke Vermande Den Haag. Kamerstukken II 2003–2004, 28 665, nr. 41, en nr. 43, blz. 8-9. Ka-
merstukken II 2002–2003, 28 782, nr. 5, blz. 13. Kamerstukken II 2003-2004, 29 210, nr. 3, blz. 
29-31. 

594. Kamerstukken II 2002-2003, 28 607, nr. 3, blz. 13. 
595.  Kamerstukken II 2005-2006, 30 375, nrs. 1–2, blz. 179. 
596.  Kamerstukken II 2007-2008, 22 112, nr. 576, blz. 14. 
597.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 200, nr. 1-2, blz. 35-36. P.H.G. Berkhout, A. Ferrer-i-Carbonell en 

A.C. Muskens, Het effect van de REB op huishoudelijk energiegebruik, Een econometrische analyse, 
Eindrapport, SEO, Amsterdam 2001. De regering heeft daarnaast in het licht van kosteneffectiviteit 
gekozen voor Joint Implementation en Clean Development waarbij reductieprojecten in transitie- 
en ontwikkelingslanden door Nederland (deels) worden gefinancierd. Deze methoden behoren tot 
de meest kosteneffectieve. In 2010 kan een substantiële beperking van de uitstoot van broeikasgas 
worden gehaald. Hiermee wordt een Nederlandse bijdrage aan de beperking van broeikasgasemis-
sie gecombineerd met investeringen en technologieoverdracht in transitie- en ontwikkelingslan-
den. CPB, Vergroening en Energie, Effecten van verhoogde energieheffingen en gerichte vrijstellin-
gen, Werkdocument 96, 1997. Kamerstukken II 2001-2002, 28 014, nr. 5. Kamerstukken II 2001-
2002, 21 501-14, nr. 52, blz. 22. 

598.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 3, blz. 13-14. Kamerstukken II 1997-1998, 25 810, nr. 2, 
blz. 93. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 8. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 5, 
blz. 7. Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 3, blz. 13. Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, 
blz. 6-7. Effectiviteit Energiepremies; analyse voor het huishoudelijk verbruik tot 2010, ECN, 2000. 

599.  V.G.M. Linderhof, Household demand for energy, water and the collection of Waste: A microeco-
nometric analysis, diss., Capelle aan den IJssel 2001. 
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Blijkens de evaluatie van de belastingherziening 2001 heeft de EB de grootste bij-
drage van alle instrumenten geleverd aan energiebesparing in woningen. Door de 
lagere EB-tarieven voor grootverbruikers is het effect op bedrijfsgebouwen gerin-
ger600. De EB heeft een sterke invloed gehad op het prijsverloop van aardgas en elektri-
citeit voor de consument. In reële termen is de kale prijs van aardgas voor huishou-
dens sinds 1987 redelijk stabiel. Door het beleid van vergroening van het fiscale stelsel 
sedert 1995, heeft de prijs inclusief belastingen een stijgende trend. Hiermee worden 
huishoudens tot energiebesparing geprikkeld. Het EB-aandeel in de consumentenprijs 
van aardgas en elektriciteit bedraagt 30% respectievelijk 41%601. In het kader van de 
evaluatie van de belastingherziening 2001 acht het CPB een evaluatie ex post, dat wil 
zeggen een empirische evaluatie van de genomen maatregelen nog niet mogelijk. De 
periode voor zo’n evaluatie is te kort: de effecten van een verandering van de energie-
prijzen strekken zich immers over een reeks van jaren uit. Daarnaast wordt de ener-
gieprijs door meer factoren bepaald dan alleen de heffing en wordt de vraag naar 
energie niet alleen door de energieprijs bepaald, maar ook door factoren als economi-
sche groei. Het CPB bevestigt wel dat de onderzoeken ex ante goed in lijn liggen met 
bevindingen in de literatuur. Wel concludeert het CPB dat de uitkomsten van het on-
derzoek uit 1997 eerder een onderschatting dan een overschatting vormen van het 
effect van de EB op de energievraag en daarmee op de emissies naar het milieu602, 
zodat dit effect volgens de staatssecretaris nog best groter zou kunnen zijn603. 

3.4.10 Vliegen 

‘Ik merk dat de Kamer na decennia van niet-belasten van verpakkingen en vliegen nu 
haast heeft.’604 

MR. DRS. J.C. DE JAGER, 
staatssecretaris van Financiën, 12 november 2007 

 
Na jaren discussie brengt staatssecretaris DE JAGER (2007) via het Belastingplan 2008 
de vliegbelasting (Vgb) in het staatsblad. De Vgb strekt ertoe – naast het genereren 
van opbrengst voor de schatkist – de externe kosten van milieuvervuiling in markt-
prijzen van vliegtickets tot uitdrukking te laten komen, en wordt geheven ter zake van 
het vertrek van een passagier met een vliegtuig vanaf een in Nederland gelegen lucht-
haven. De belastingplichtigen zijn de exploitanten van vijf Nederlandse luchthavens 
die eenvoudig in staat zijn om op basis van gegevens die de luchtvaartmaatschappijen 
aan de luchthavens moeten verstrekken aangifte te doen. Deze belastingplichtigen 
berekenen de Vgb volgens de MvT door aan de luchtvaartmaatschappijen, die de las-
ten van de Vgb, zoals vele andere kosten, in de prijs van de vliegtickets opnemen. Dit 

 
600.  Kamerstukken II 2005-2006, 30 375, nrs. 1–2, blz. 40 en 176. 
601.  Kamerstukken II 2005-2006, 30 375, nrs. 1–2, blz. 175. 
602.  Kamerstukken II 2005-2006, 30 375, nrs. 1–2, blz. 176. 
603.  Kamerstukken II 2007-2008, 22 112, nr. 576, blz. 14. 
604.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205 en 31 206, nr. 58, blz. 51. 
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afwentelingsproces, dat opmerkelijk genoeg wettelijk is verankerd605, zorgt ervoor dat 
de externe kosten van vliegen in de prijs van vliegtickets tot uitdrukking komen. Een 
precieze en volledige compensatie van maatschappelijke kosten die het luchtvervoer 
met zich brengt wordt niet beoogd. Het gaat om de notie dat de burger bewust wordt 
gemaakt dat vliegen, in verhouding tot andere vormen van vervoer, door het ontbre-
ken van enige vorm van verbruiksbelastingen (accijns en BTW) in de internationale 
luchtvaart, te goedkoop is, en zich meer bewust zal zijn van de milieuconsequenties 
van vliegen606. 

Voor het begrip passagier kan volgens de MvT niet worden aangesloten bij een wet-
telijke definitie. In plaats daarvan is aangesloten bij wat in de praktijk van de facture-
ring aan luchtvaartmaatschappijen ter zake van door de luchthaven verleende dien-
sten aan luchtreizigers onder passagier wordt verstaan, te weten: elke luchtreiziger 
van 2 jaar of ouder die anders dan als boordpersoneel wordt vervoerd met een vlieg-
tuig607. De Vgb wordt dus geheven ter zake van het verlenen van diensten door de 
luchthaven die er toe leiden dat de passagier met het vliegtuig kan vertrekken, meer 
precies het verbruik van die diensten. De Vgb wordt dus geheven ter zake van het 
verbruik van vertrekdiensten van luchthavens, wordt geacht te worden afgewenteld in 
de prijs van vliegtickets, is opgenomen in de Wbm en treedt per 1 juli 2008 in wer-
king. Hiermee is de Vgb vanaf die datum de jongste telg onder de accijnzen. 

De Vgb wordt gemotiveerd met het streven om de maatschappelijke kosten van ac-
tiviteiten in marktprijzen tot uitdrukking te laten komen in die gevallen waarin dat tot 
nog toe in onvoldoende mate gebeurt. Volgens de MvT is het bij vliegtickets soms 
verbazingwekkend voor welke bodemprijzen naar de andere kant van de wereld of 
een Europese stad gevlogen kan worden, terwijl de schade aan het milieu door het 
vliegverkeer fors is. Bij andere vormen van vervoer, zoals het wegverkeer, wordt door 
middel van accijnzen rekening gehouden met milieueffecten. Indien deze belasting 
per saldo leidt tot een matiging van de groei van het vliegverkeer, zal dit een positief 
effect op de leefomgeving hebben. Met de vliegbelasting wordt niet primair het be-
perken van volumes beoogd. Voorop staat het incorporeren van externe effecten in de 
prijs van milieuvervuilende activiteiten waarvan de prijs nu nog onvoldoende de mili-
eukosten weerspiegelt. De invoering van een vliegbelasting past verder in het streven 
van het kabinet naar een vergroening van de belastinggrondslag, waarbij het accent 
verschuift van belastingen op arbeid naar verbruiksbelastingen. Bij vliegtickets speelt 
daarbij nog sterker dan bij andere milieuvervuilende activiteiten dat de mate van 
milieuvervuiling onvoldoende tot uitdrukking komt in de prijs van een vliegticket, 
doordat in het internationale vliegverkeer geen BTW en geen accijns op vliegtuig-
brandstof wordt geheven. 

Aan de introductie van de Vgb is onderzoek naar diverse heffingsvarianten en naar 
de economische en milieueffecten voorafgegaan608. Het passagiersvervoer vanaf Ne-

 
605.  Artikel 79 Wbm. 
606.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 9 en nr. 9, blz. 10-14. 
607.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 76, toelichting op artikel 72 onderdeel d Wbm. 
608.  In opdracht van de ministeries van Financiën, V&W en VROM. Significance, Den Haag 2007. Het CPB 

heeft een second opinion uitgebracht over dit rapport. 
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derlandse luchthavens kan op termijn 7 tot 26% lager kunnen liggen dan zonder Vgb. 
Met een algemeen verwachte voortgaande marktgroei van de luchtvaart van ongeveer 
jaarlijks 4% zal er geen feitelijke daling zijn, maar een groeivertraging. De volumes die 
zonder Vgb worden verwacht zullen nog steeds worden gerealiseerd, maar pas een 
aantal jaren later. De effecten van de Vgb zijn relatief sterk voor het niet-zakelijke 
verkeer. Niet alleen omdat daarvan de tarieven lager liggen, en de heffing dus relatief 
hoger is, maar ook omdat de prijsgevoeligheid van het niet-zakelijke segment hoger 
ligt dan die van het zakelijke segment. De emissies van stikstofoxide (NOx), vluchtig 
organische stoffen (CxHy oftewel VOS), zwaveldioxide (SO2), fijn stof (PM10) en koolmo-
noxide (CO) dalen met vergelijkbare percentages. Een deel van de vermindering in 
Nederland zal het gevolg zijn van een verschuiving naar elders gelegen luchthavens. 
De mondiale CO2-uitstootneemt af met circa 1,5 megaton als gevolg van het feit dat 
gekozen kan worden niet per vliegtuig te reizen of helemaal niet op reis te gaan als 
gevolg van de Vgb609. 

Transferpassagiers, die de luchthaven voornamelijk aandoen om vanaf daar weer 
door te reizen, maken geen deel uit van de belastinggrondslag. Hiermee wordt ook 
voorkomen dat een vertrekkende passagier die zijn reis aanvangt op een andere 
luchthaven en via een Nederlandse luchthaven doorreist naar een intercontinentale 
bestemming, zowel op de buitenlandse luchthaven van vertrek als op de Nederlandse 
luchthaven met dubbele vliegbelasting wordt geconfronteerd. Op bijvoorbeeld Franse 
of Engelse luchthavens worden soortgelijke vliegbelastingen geheven. De heffing 
wordt opgelegd aan de exploitant van de luchthaven waar vandaan de passagier ver-
trekt. 

Het tarief is niet gedifferentieerd naar de milieukenmerken van het vliegtuig, maar 
wel naar bestemming. Voor bestemmingen in de lidstaten van de EU en voor bestem-
mingen op maximaal 2.500 kilometer van de luchthaven van vertrek geldt een tarief 
van € 11,25, voor overige bestemmingen € 45. De verhouding tussen deze tarieven is 1 
op 4, gelijk de Franse en Engelse vliegbelastingen. De differentiatie naar milieuken-
merken heeft volgens de staatssecretaris een positief gedragseffect en wordt in het 
Belastingplan 2009 opgenomen. Het heeft de voorkeur van de staatssecretaris in 
EU-verband een stelsel van vliegbelastingen tot stand te laten komen610. Dit initiatief 
juichen wij zeer toe, maar betwijfeld moet worden of de vliegbelastingen binnen het 
luchtvaartverdragenrecht wel stand kunnen houden. 

 

 
609.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 8. 
610.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205 en 31 206, nr. 58, blz. 46. 
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3.4.11 Water 

‘Zo herinneren wij ons bijvoorbeeld het gegoochel met de waterbelasting in twee ach-
tereenvolgende belastingplannen.’611 

 
IR. B.J. VAN DER VLIES, 

lid van de Tweede Kamer, 13 november 2001 
 
Het belastingstelsel bevat twee niet-communautaire wateraccijnzen: de grondwater-
belasting (GWB) en de belasting op leidingwater (BOL). 

De GWB doet haar intrede op 1 januari 1995. Deze nationale accijns is primair ge-
richt op het verkrijgen van algemene middelen onder verschuiving van de belastingen 
op arbeid naar milieugrondslag. Daarnaast is er de doelstelling van duurzame ontwik-
keling: het tegengaan van verdroging van de bodem ter bescherming van natuur en 
landschap door bij te dragen aan de randvoorwaarden voor ingrepen in het grondwa-
terregime. Deze komt tot uiting in het gekozen heffingsobject. Kort gezegd is de ratio 
van de accijns van grondwater: ‘ – naast het opbrengstaspect ten gunste van de alge-
mene middelen – [is de GWB] gebaseerd op de overweging dat op die wijze ter zake 
van het verbruik van water milieuaspecten in rekening kunnen worden gebracht die 
in het bestaande prijsmechanisme onvoldoende tot gelding komen’. Hiermee wordt 
gedoeld op het schaarsteaspect dat verbonden is aan in de natuur aanwezige stoffen, 
in casu schoon zoet water. Ondanks deze duurzaamheidsratio is en blijft het doel van 
deze verbruiksbelasting het verkrijgen van algemene middelen612, terwijl het beoogde 
waterbesparingseffect daaraan, gegeven het gebruik van de bewoordingen ‘naast’ en 
‘daarnaast’ nevengeschikt is613. In het Belastingplan 2007 wordt de milieuratio van de 
GWB van secundair belang genoemd614. Intussen wordt aan de betekenis van de GWB 
voor het milieu getwijfeld en de invloed op de positie van het betrokken bedrijfsleven 
bekritiseerd. Volgens de staatssecretaris is de betekenis van de GWB voor het milieu 
beperkt en in de loop van de tijd nog beperkter geworden. Door specifiek beleid en 
maatregelen van de betrokken sectoren zijn de mogelijkheden om verder te besparen 
op het grondwatergebruik sterk verminderd. Daarbij komt dat belastingheffing en dus 
ook de GWB een generiek instrument is. De prijsprikkel zal alleen effectief zijn als 
alternatieven voor het verbruik van grondwater voorhanden zijn, hetgeen niet altijd 
het geval is. Bovendien is verdrogingproblematiek gebiedsspecifiek en dus niet overal 
even groot. De rechtvaardigingsgrond van de belasting zou vanuit deze optiek minder 
stevig genoemd kunnen worden en de belasting en haar toepassingsgebied daarmee 
meer arbitrair615. De GWB is een autonoom ingestelde, nationale, niet-communautaire 
accijns en behoort tot de verzameling verbruiksbelastingen op milieugrondslag. 

 
611.  Handelingen II 2001-2002, 13 november 2001, blz. 1570. 
612.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 3, blz. 4, en nr. 6, blz. 20-21. Kamerstukken II 1995-1996, 

23 168, nr. 5, blz. 97. 
613.  Kamerstukken II 1995-1996, 23 168, nr. 5, blz. 97. 
614.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 804, nr. 8, blz. 46-47. 
615.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 887, nr. 7, blz. 8-9. 
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De BOL is de op een na jongste telg onder de accijnzen. Deze nationale, niet-
communautaire accijns wortelt in een gekunstelde BTW-tariefsconstructie met be-
trekking tot leidingwater, die uiteindelijk uitsluitend in werking was in het kalender-
jaar 1999. De BOL doet haar intrede op 1 januari 2000 en behoort tot de verzameling 
verbruiksbelastingen op milieugrondslag. Gepresenteerd als de algemene waterbelas-
ting, is de BOL primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen. Daarnaast is 
er de doelstelling van duurzame ontwikkeling. Deze komt tot uiting in het gekozen 
heffingsobject: leidingwater. Via de prijs van leidingwater vormt de BOL een stimulans 
tot zoetwaterbesparing. De BOL beoogt het kleinverbruik van leidingwater te treffen 
en wordt geheven ter zake van de levering van leidingwater per zelfstandige onroe-
rende zaak. 

Het idee van de algemene waterbelasting is niet nieuw. Anno 1991 maakt een be-
lasting op water uit een oogpunt van wenselijke spreiding van lasten al deel uit van 
een lijst van potentiële grondslagverbredingen van de verbruiksbelastingen op milieu-
grondslag616. Anno 1981 wordt voorgesteld de leidingwateraccijns voorgesteld vanwe-
ge de consumptieverwantschap met frisdranken617. 

De GWB beoogt het verbruik van grondwater te treffen en wordt geheven ter zake 
van het onttrekken van grondwater naar de hoeveelheid onttrokken kubieke meters. 
De heffing vindt eenmalig in de keten plaats. De maatstaf van heffing is niet de prijs, 
maar de hoeveelheid kubieke meters onttrokken grondwater. Een van de rechtsgron-
den van de GWB is het feit dat grondwater een schaars goed is. Deze schaarste wordt 
enerzijds bepaald door het feit dat er randvoorwaarden gelden ten aanzien van de 
ingrepen in het grondwaterregime ter bescherming van natuur en landschap. Ander-
zijds vermindert vervuiling van het grondwater de hoeveelheid schoon grondwater. 
Op grond van deze feitelijke argumenten geldt dat zuinig met grondwater moet wor-
den omgegaan618. 

Grondwater is, anders dan oppervlaktewater, een voorraadgrootheid, die bestaat 
uit een groot aantal min of meer gescheiden voorkomens, veelal van oude oorsprong 
en van hoge kwaliteit. Wanneer daaraan water wordt onttrokken, worden die voor-
komens weer aangevuld met grondwater dat – met zeer geringe snelheid – uit de 
omgeving toestroomt. Deze aanvulling zal, in verband met de van nature of door exo-
gene factoren voorkomende verschillen in grondwaterkwaliteit, doorgaans van ande-
re, veelal mindere, kwaliteit zijn dan die van het onttrokken oorspronkelijke grondwa-
ter. Verder leidt onttrekking van grondwater regionaal tot verdroging van de bodem. 
Onttrekking van grondwater veroorzaakt schade aan de rijkdom van fauna en flora en 
doet afbreuk aan de veelzijdigheid van de gebruiksmogelijkheden van de grond. 
Schaarste bestaat feitelijk alleen ten aanzien van zoet grondwater en niet of in minde-

 
616.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 45-60 (bijlage 1). Kamerstukken II 1991-1992, 

22 405, nr. 5, blz. 2, nr. 10, blz. 5, en nr. 13, blz. 4 en 10. Kamerstukken II 1991-1992, 22 779, nr. 1, 
blz. 14-15. Kamerstukken II 1991-1992, 22 779, nr. 2, blz. 4. 

617.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 187, nr. 4, blz. 4. 
618.  Deze uitgangspunten liggen ook vast in de derde Nota waterhuishouding (Kamerstukken II 1988-

1989, 21 250) en het Nationaal Milieubeleidsplan (Kamerstukken II 1988-1989, 21 137). 
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re mate ten aanzien van zout of brak water. Zout en brak water worden niet in de 
heffing betrokken. 

De GWB internaliseert externe kosten in de prijs van grondwater, bedoeld om op 
macroniveau door middel van een prijssignaal aan te geven dat zuinig met het grond-
water moet worden omgegaan. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat milieu-
bezwarende activiteiten een prijs hebben. Een belangrijk en internationaal ook onder-
schreven hulpmiddel daartoe is het laten doorwerken van de kosten van het milieu in 
de prijzen van producten, in dit geval door middel van kostprijsverhogende belastin-
gen. Een dergelijk uitgangspunt leidt tot een andere lastenverdeling dan die welke de 
resultante is van het gangbare, op de meer vertrouwde grondslagen gebaseerde, fisca-
le stelsel619. De ratio van het tarief is ook om de prijzen van leidingwater bereid uit 
grondwater bij die van leidingwater bereid uit oppervlaktewater te laten naderen620. 

Volgens de EC (1992) is de GWB niet onverenigbaar met het gemeenschapsrecht621. 
Evenmin heeft de GWB het karakter van een omzetbelasting, geeft zij aanleiding tot 
formaliteiten in verband met het overschrijden van een binnengrens622, of is zij in 
strijd met de voorschriften tegen het misbruik maken van een machtspositie op de 
gemeenschappelijke markt door ondernemingen die bijzondere of uitsluitende rech-
ten hebben623. Waterleidingbedrijven hebben in hun gebied inderdaad een monopolie-
positie, maar wanneer deze bedrijven de GWB doorberekenen in hun tarieven vormt 
dat geen misbruik van die positie624. 

De GWB kent een vermindering voor gevallen waarin onttrekkingen van grondwa-
ter aan de bodem ongedaan gemaakt worden door middel van infiltratie, onder zoda-
nige voorwaarden dat de kwaliteit van het grondwatervoorkomen op een goed niveau 
wordt gehandhaafd. Voorbeelden zijn bronbemaling in de bouwnijverheid die gepaard 
gaat met retourbemaling en infiltraties van oppervlaktewater in de duinen door wa-
terleidingbedrijven. De maatstaf van heffing is de hoeveelheid onttrokken grondwa-
ter625. Het tarief van de GWB flankeert het stringente vergunningenbeleid626, dat bij de 
industrie moet leiden tot waterbesparingsmaatregelen waarmee extra kosten zijn 
gemoeid. Kleine onttrekkingen, gesteld op 40.000 m3 per jaar, worden aanvankelijk 
buiten de heffing gelaten op grond van uitvoeringstechnische overwegingen en de 
uitgangspunten van het beleid ten aanzien van het grondwaterbeheer op basis van de 
Gww627. Voor kleinere hoeveelheden worden onttrekkingen van grondwater minder 
schadelijk geacht. Door de heffingvrije hoeveelheid is voor het merendeel van de agra-

 
619.  Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 16, en nr. 91f, blz. 2-3. 
620.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 3, blz. 8. Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 6, blz. 16. 
621.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 9, blz. 3. 
622.  Artikel 401 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 33 Zesde BTW-richtlijn). Artikel 3 lid 3 Ac-

cijnsrichtlijn. 
623.  Artikel 86 jo. artikel 82 EG. 
624.  Kamerstukken II 1994-1995, 23 935, nr. 11. 
625.  Artikel 10 lid 1 Wbm. 
626.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 556. 
627.  Artikel 8 onderdeel e Wbm. Artikel XI Invoeringswet Wbm, Wet van 23 december 1994, Stb. 924. 

Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 15. Kamerstukken II 1992-1993, 22 851, 
nr. 14. Kamerstukken II 1996-1997, 25 000 IXB, nr. 15. 
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rische bedrijven geen belemmering voor het uitrijden van mest628. Voor het agrarisch 
gebruik is in het Belastingplan 2006 een algehele vrijstelling van de GWB gecreëerd. 

Alternatieve systemen van grondwaterwinning die milieuwinst opleveren worden 
gestimuleerd om financieel aantrekkelijker te worden. Hierdoor zullen deze eerder als 
alternatief worden overwogen629. Een van die alternatieve systemen van grondwater-
winning is de OEDI630, een systeem waarbij oeverfiltratie (OE) wordt gecombineerd 
met diepinfiltratie (DI)631, een gecombineerde inrichting voor grondwaterwinning met 
voorschakeling van oeverfiltratie en diepinfiltratie. De combinatie van oeverfiltratie 
met diepinfiltratie is een vanuit milieuhygiënisch standpunt wenselijk alternatief voor 
directe grondwaterwinning632. 

De effecten van de GWB blijken positief633. Prijselasticiteiten variëren van -0,05 tot -
0,30634. De GWB heeft in ieder geval geleid tot het beter in kaart brengen van de wa-
terhuishouding en tot het verkennen van waterbesparende mogelijkheden635. De 
GWB-heffing op grondwater voor zelfonttrekkers heeft een positief effect op waterbe-
sparing636. Al in het jaar van invoering brengt de GWB een – zij het gering – milieuef-
fect teweeg, reden waarom zij wordt gehandhaafd637. Tevergeefs wordt onderzocht de 
GWB te fuseren met de provinciale grondwaterheffing tot een provinciale bestem-
mingsheffing638. De overheveling van de relatief forse heffingscapaciteit van de GWB 
(€ 176 miljoen639) betekent een verruiming van de provinciale heffingscapaciteit en 
hoort daarom thuis binnen een fundamentele discussie over het provinciale belasting-
gebied. Besluitvorming daarover zou niet plaats mogen vinden op grond van beden-
kingen tegen het bestaan van de GWB640.  

Zoals gezegd, vervangt de BOL het gedurende 1999 van kracht zijnde algemene 
BTW-tarief op de levering van water641, zij het dat bij amendement-BOS C.S. op de eer-
ste 20 à 30 m3 water per jaar het verlaagde BTW-tarief van toepassing is, gelijkwaardig 
aan de eerste € 27,23 (ƒ 60) van de waterrekening642. Deze differentiatie verschaft 
particuliere huishoudens een besparing van wel € 3,13 (ƒ 6,90) op jaarbasis in 1999. De 

 
628.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 401, nr. 4, blz. 11 en 28. 
629.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 34. 
630.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 3, blz. 20. 
631.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 22. 
632.  Artikel 10 lid 3 Wbm. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 21-22. 
633.  Kamerstukken II 1994-1995, 23 935, nr. 6. Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 IXB, nr. 12, blz. 2. 
634.  Kamerstukken II 1995-1996, 24 405, nr. 3, blz. 39-40. 
635.  Kamerstukken II 1997-1998, 25 600 IXB, nr. 7, blz. 3. 
636.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 24. 
637.  Kamerstukken I 1995-1996, 23 935, nr. 62, blz. 1-2. 
638.  Kamerstukken II 2005-2006, 30 306, nr. 3. Kamerstukken II 2006–2007, 30 804, nr. 8, blz. 46. 
639.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 200, nr. 1, miljoenennota 2008, bijlage 3, blz. 87. 
640.  Kamerstukken II 2006–2007, 30 887, nr. 7, blz. 8. 
641.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 3, blz. 12-13 en 32. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800, nr. 

1, Bijlage 13, blz. 112. Kamerstukken II 1999-2000, 26 800, nr. 2, blz. 186. Kamerstukken II 1999-
2000, 26 820, nr. 3, blz. 27. Kamerstukken II 1999-2000, 26 804, nr. 2, blz. 150. Kamerstukken II 
1999-2000, 26 820 nr. 3, blz. 22. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 26. 

642.  Kamerstukken II 1998-1999, 26 245, nr. 11. Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 3, blz. 16-17. 
Een meerpersoonshuishouden verbruikt globaal 100 tot 200 m3 water per jaar.  
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kneuterigheid ten top. Dit amendement en de beperkingen van een BTW-verhoging 
enerzijds en de wens van de Tweede Kamer van een systeem met een ruime belas-
tingvrije voet anderzijds, zijn vervolgens voor de staatssecretaris aanleiding een af-
zonderlijke waterbelasting te laten onderzoeken643. Aldus is gedurende het kalender-
jaar 1999 water voor de eerste € 27,23 (ƒ 60) belast naar het verlaagde BTW-tarief en 
voor het meerdere naar het algemene BTW-tarief. Het is in 1999 twijfelachtig of twee 
BTW-tarieven op hetzelfde goed, zonder dat onderscheid valt te maken naar gebruik 
van dat goed of productieprocedé van dat goed, naar Europees recht wel geoorloofd is. 
Een dergelijk standpunt neemt de EC in ieder geval in ten aanzien van het door Neder-
land zo gewenste verlaagde BTW-tarief op groene stroom, hoewel bij groene stroom 
juist wél sprake is van duidelijk aanwijsbare verschillende productieprocedés644. Groe-
ne stroom komt immers voort uit duurzame energiebronnen, zoals zonne- en wind-
energie, terwijl gangbare stroom wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstof-
fen. Een duidelijk verschil. Twee BTW-tarieven op eenzelfde product zijn wel toestaan 
wanneer een van beide tarieven lager is dan het geharmoniseerde minimumtarief van 
5%645 en dat tarief vóór 1 januari 1991 al bestond646. Verder kan sprake zijn van ongelij-
ke behandeling met betrekking tot de toepassing van het verlaagde tarief in gevallen 
waarin geen sprake is van een aansluiting op het leidingwaternet, bijvoorbeeld wan-
neer water met een watertankauto Nederland wordt binnengereden647 of in geval van 
meerdere recreatiewoningen achter één waterleidingaansluiting. In de recreatiesector 
is het niet ongebruikelijk dat van passanten voor het tanken van water in bijvoorbeeld 
een jachthaven een vergoeding gevraagd wordt. Uit de Wet op de omzetbelasting 
1968 (tekst 1999)648 kan worden afgeleid dat het verlaagde BTW-tarief alleen van 
toepassing is in geval van levering via een aansluiting voor zover via die aansluiting 
niet meer dan € 27,23 (ƒ 60) aan vergoeding berekend is. Bij verkoop van leidingwater 
via een waterslang of per jerrycan zou dan steeds het algemene BTW-tarief berekend 
moeten worden. Dit is in strijd met het fiscaal discriminatieverbod649. Het dubbeltarief 
werkt onevenwichtig uit door het verschil in prijs per kubieke meter, afgezet tegen de 
€ 27,23 (ƒ 60) vergoeding tegen het verlaagde tarief, en is dus niet neutraal, aldus de 
Eerste-Kamerleden STEVENS en TER VELD

650. Het is juist die fiscale neutraliteit die het 

 
643.  Handelingen II 1999-2000, 25 november 1999, blz. 29-2056. 
644.  Brief van EC-commisaris MARIO MONTI van 31 juli 1997 aan de Permanent Vertegenwoordiger van 

Nederland bij de EU. 
645.  Artikel 98 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 12 lid 3 Zesde BTW-richtlijn). 
646.  Artikel 110 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 28 lid 2 onderdeel a Zesde BTW-richtlijn). 

HvJ EG 3 mei 2001, nr. C-481/98, EC vs. Frankrijk (twee verlaagde tarieven op eenzelfde product), 
Jur. 2001, blz. I-03369. 

647.  Vgl. M.E. van Hilten, Stille wateren, WFR 1999/191. 
648.  Tabel I, post a.28, behorende bij de Wet OB 1968 en artikel 33b Uitvoeringsbeschikking OB 1968. 
649.  Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 2 april 1998, nr. C-213/96, Outokumpu Oy vs. Piiritullikamari (regionaal 

douanekantoor) Helsinki (accijns van elektriciteit – verschillende belastingtarieven naargelang het 
productieprocédé van in binnenland geproduceerde elektriciteit – eenvormig tarief voor ingevoer-
de elektriciteit), Jur. 1998, blz. I-1777, r.o. 34-35. 

650. Handelingen I 1999-2000, 14 december 1998, blz. 12-266. 
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HvJ EG bezigt als belangrijk beginsel van het communautaire BTW-stelsel651. De maat-
regel is temeer onbegrijpelijk, omdat die bronwater en mineraalwater, de meer luxe 
en duurdere vormen van drinkwater, wél onder het verlaagde BTW-tarief gerang-
schikt liet, gelijk vruchtensappen en limonade.  

Volgens de BTW-richtlijn is het op belastbare handelingen toe te passen tarief het 
tarief dat van kracht is op het tijdstip waarop het belastbare feit plaatsvindt652. Door-
slaggevend is dus het tijdstip waarop de levering van het water plaatsvindt; niet voor 
welk bedrag er geleverd is. Het ziet er even naar uit dat de EC met betrekking tot het 
BTW-tarief voor water een inbreukprocedure tegen Nederland zou gaan entameren, 
maar die blijft uit653. Wel stelt een waterdistributiebedrijf ten overstaan van de Hoge 
Raad dat dit gedifferentieerde tarief in strijd is met de BTW-richtlijn en dat daarom al 
haar leveringen, ook voor zover per aansluiting voor meer dan € 27,23 geleverd wordt, 
aan het verlaagde BTW-tarief zijn onderworpen. De Hoge Raad verwerpt deze stelling. 
Een richtlijnbepaling in de verhouding tussen lidstaten en justitiabelen heeft alleen 
rechtstreekse werking als die bepaling duidelijk en onvoorwaardelijk is, en niet afhan-
kelijk van een discretionaire uitvoeringsmaatregel. De BTW-richtlijn laat aan de lid-
staten de mogelijkheid voor bepaalde categorieën goederen en diensten een of twee 
verlaagde tarieven toe te passen654. De toepassing ervan is aldus afhankelijk gesteld 
van een discretionaire uitvoeringsmaatregel. Het waterdistributiebedrijf kan daarom, 
aldus de Hoge Raad, de richtlijnbepaling niet inroepen. Het gedifferentieerd tarief voor 
levering van water is niet toetsbaar aan de BTW-richtlijn655. Het waterdistributiebe-
drijf in deze zaak wenst alleen onderworpen te worden aan het verlaagde BTW-tarief 
voor de door haar verrichte leveringen van water en heeft niet aangevoerd, en met 
feiten onderbouwd, dat post 28, van tabel I, onderdeel a, behorende bij de Wet OB 
1968 (tekst 1999) strijdig is met direct werkend EG-recht, met name het fiscaal dis-
criminatieverbod656. De Hoge Raad heeft zich hierover dan ook niet uitgesproken en er 
was dan ook evenmin reden om uit dien hoofde prejudiciële vragen aan het HvJ EG te 
stellen657. 

Een afzonderlijke wateraccijns heeft deze problemen allemaal niet. Zo ontstaat de 
algemene waterbelasting, genaamd: de BOL die per 1 januari 2000 deel uitmaakt van 

 
651.  Volgens het HvJ EG in zijn arrest HvJ EG 3 mei 2001, nr. C-481/98, EC vs. Frankrijk (twee verlaagde 

tarieven op eenzelfde product), Jur. 2001, blz. I-03369, zijn twee BTW-tarieven op eenzelfde pro-
duct wel toestaan wanneer een van beide lager is dan het minimumtarief van 5% en dat tarief in 
overeenstemming met artikel 110 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 28 lid 2 onderdeel a 
Zesde BTW-richtlijn) reeds vóór 1 januari 1991 bestond. 

652.  Artikel 93 eerste volzin BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 12 lid 1 aanhef Zesde BTW-
richtlijn). 

653. Brief van de Staatssecretaris aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën van de 
Tweede Kamer van 23 februari 1999, nr. WV 99/70, V-N 1999/13.29. 

654.  Artikel 98 BTW-richtlijn (tot 1 januari 2007: artikel 12 lid 3 Zesde BTW-richtlijn). 
655.  Vgl. met betrekking tot de discretionaire bevoegdheid: HvJ EG 13 januari 2005, nr. C-175/02, 

F.J. Pape vs. minister van LNV, Jur. 2005, blz. I-127. Een discretionaire bevoegdheid met betrekking 
tot de besteding van een belasting maakt deze belasting niet onrechtmatig wanneer een deel van 
de opbrengst dient ter financiering van een ongeoorloofde steunmaatregel. 

656.  Artikelen 90-91 EG. 
657.  HR 26 april 2002, nr. 36.802, BNB 2002/192c, FED 2002/400. 
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de verzameling belastingen op milieugrondslag. Volgens dezelfde systematiek als de 
EB belast de BOL de hoeveelheid geleverde kubieke meters leidingwater per zelfstan-
dige onroerende zaak over een maximaal 300 m3 per aansluiting658 naar een tarief 
zonder belastingvrije voet659 met enkele vrijstellingen voor noodvoorzieningen660. De 
ratio van deze limiet is, dat de meeste huishoudens met hun waterverbruik niet uit-
komen boven de grens van 300 m3 per jaar661. Door het hanteren van deze grens wordt 
bereikt dat de BOL evenals de BTW-maatregel grotendeels drukt op de huishoudens, 
hoewel ook bedrijven over de eerste 300 m3 in de heffing wordt betrokken. Bedrijven 
worden hiervoor gecompenseerd662. De bewindslieden hechten eraan vast te houden 
aan deze maximumgrens. Het loslaten ervan betekent dat de lasten neerslaan bij een 
kleine groep bedrijven, met name bedrijven die water als grondstof gebruiken in hun 
productieproces (bierbrouwers en frisdrankenindustrie). Specifieke compensatie is 
niet goed mogelijk zonder in strijd te komen met het staatssteunverbod663. De BOL is 
derhalve een kleinverbruikbelasting. 

Het gaat bij de BOL als kleinverbruikbelasting uitsluitend om een vervangende 
vormgeving van het belasten van leidingwater. Doelstelling en achtergrond van de 
BOL is geen andere dan die waarmee is ingestemd met de invoering van het algemene 
BTW-tarief. Met de BOL wordt noch een verhoging van de lastendruk op water, noch 
een wijziging van motieven beoogd. De maatregel is ingegeven door de gewenste 
verschuiving van directe naar indirecte belastingen en het streven naar een robuuster 
belastingstelsel. De BOL is zo vormgegeven dat de opbrengst gelijk is aan de opbrengst 
van de BTW-maatregel. Omdat water weer onder het verlaagde BTW-tarief wordt 
gebracht, is geen sprake van een meeropbrengst664. Ten aanzien van bedrijven werkt 
de BOL via de prijs van leidingwater als een stimulans tot waterbesparing in de indu-
strie665. Het effect van de maatregel is een waterbesparing van vijf tot tien miljoen ku-
bieke meter per jaar666. 

 
658.  Artikel 14 Wbm. 
659.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 23. Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 28, blz. 2. 
660.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 52-53, Circa 10% van de onroerende zaken is (nog) 

niet bemeterd. Voor onbemeterde percelen, kan voor de BOL dus niet worden aangesloten bij het 
daadwerkelijke verbruik. Om het daadwerkelijke verbruik te benaderen is aansluiting gezocht bij 
het systeem dat de waterleidingbedrijven hiertoe hanteren. De waterleidingbedrijven brengen voor 
onbemeterde percelen een abonnementstarief in rekening dat gebaseerd is op het aantal vierkante 
meters woonoppervlak of het aantal vertrekken. Hoewel dit een forfaitaire benadering is, met de 
ruwheid die daaraan eigen is, hebben de bewindslieden gemeend hierbij te kunnen aansluiten. Het 
gaat immers om een erkende bestaande praktijk, waarvoor geen betere alternatieven zijn gebleken. 
Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 27-28. 

661.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 800, nr. 31, blz. 58-59. Een meerpersoonshuishouden verbruikt 
globaal 100 tot 200 m3 water per jaar. 

662.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 12, blz. 25-28. 
663.  Artikel 18 Wbm. 
664.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 820, nr. 3, blz. 22-23. 
665.  Kamerstukken II 1999-2000, 27 177, nr. 1, blz. 12. 
666.  Brief van de Staatssecretaris aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 12 december 1997, AFP 

97/471M. Op 13 januari 1998 op voorstel van de Voorzitter van de werkgroep doorgezonden aan de 
vaste commissie van Financiën. Met deze maatregel wordt ruim eenderde van de ƒ 0,7 miljard ge-
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3.4.12 Verpakkingen 

‘Wij praten allemaal over verwachtingen en projecties op de wolken – dat geldt trou-
wens in meerdere opzichten – maar wij willen graag enkele afrekenbare doelen.’667 

 
J.W. REMKES, 

lid van de Tweede Kamer, 12 november 2007 
 

Volgens sommige Tweede-Kamerleden zou het meer vanzelfsprekend zijn geweest 
per 1 januari 1993 niet de frisdrankenaccijns te prolongeren, maar deze te vervangen 
door een accijns van drankverpakkingen668. Jarenlang worden verkenningen uitge-
voerd naar de haalbaarheid van diverse varianten met mogelijke tarieven en verwach-
te milieueffecten. In de jaren 2000-2001 doet de Commissie-DE WAARD grondig onder-
zoek naar de haalbaarheid en de effectiviteit van zo’n belasting. De commissie komt na 
het doen van gedegen onderzoek tot de slotsom, dat een belasting op het binnenlands 
gebruik van drankverpakkingen juridisch-technisch haalbaar is, en overeenkomstig de 
relevante Europese regelgeving vorm gegeven kan worden. Naar cijfers van toen vor-
men drankverpakkingen met 96 kton ofwel 10% van de totale hoeveelheid afval van 
939 kiloton, de grootste afzonderlijke categorie. De eenmalige groenglasverpakkingen 
(vooral voor wijn), 0,5 liter PET-flesjes (fris, water en sportdrank) en blikverpakkingen 
(bier, fris en sportdrank) springen eruit als meest milieubelastend. De dominante 
milieueffecten voor drankverpakkingen zijn de bijdrage van CO2 aan het broeikaseffect 
en de hoeveelheid finaal te storten afval. Daarom lijkt het logisch, aldus de commissie, 
om een belasting op verpakkingen allereerst op drankverpakkingen te richten. Een 
belastingmaatregel ten aanzien van drankverpakkingen kan later worden uitgebreid 
naar andere verpakkingssoorten, zoals verpakkingen van groente, fruit en aardappelen 
als tweede grote categorie. Om een significant milieueffect te bereiken, moet gekozen 
worden voor een belasting met duidelijk hogere tarieven669. Voor een drankenkarton 
zou dat een prijsverhoging betekenen van € 0,02 tot € 0,06 en voor een glazen wijnfles 
van € 0,12 tot € 0,40. Deze tarieven liggen de facto op de gehanteerde niveaus in De-
nemarken en Noorwegen, waar regulerend bedoelde verpakkingenbelastingen in 
werking zijn.  

De verpakkingenaccijns komt er in 2000 niet. Minister PRONK van VROM ziet meer 
in statiegeldsystemen, bij voorkeur in het kader van het convenant Verpakkingen III. 
De minister gelooft al helemaal niet in louter voorlichting en handhaving. Statiegeld 
ondersteunt de moraal via een goed marktmechanisme, zo redeneert de bewindsman. 
Het internaliseert afvalverwijderingskosten. Het bedrijfsleven laat de minister weten, 

 
realiseerd die in het RA is voorzien voor andere vergroeningsmaatregelen dan in de sfeer van de 
energiebelastingen. De overbrenging van water naar het algemene BTW-tarief is één van de moge-
lijkheden die in de Verkenning 21e eeuw is genoemd om de ƒ 0,7 miljard te realiseren. 

667.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205 en 31 206, nr. 58, blz. 51. 
668.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 4, blz. 6. 
669.  Tarieven ter grootte van de marginale kosten om de negatieve milieueffecten te compenseren 

(schaduwprijsmethode) leiden niet naar een significant beredeneerbaar milieueffect. 
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dat het bij invoering van het statiegeldsysteem of een verpakkingenbelasting, het 
convenant Verpakkingen II niet wil verlengen, zodat er geen Verpakkingen III zou 
komen. 

In het convenant Verpakkingen II streven overheid en bedrijfsleven gezamenlijk 
naar een zo laag mogelijke hoeveelheid te storten en te verbranden verpakkingsafval. 
Als het bedrijfsleven volhardt in zijn opstelling, dreigt de minister met regelgeving670. 
Het bedrijfsleven raakt het met de minister eens over een retourpremie op blikjes en 
flesjes per 1 januari 2003 om zwerfafval te voorkomen die voldoende is om consu-
menten te prikkelen het leeggoed in te leveren. Deze retourpremie heeft materieel 
hetzelfde doel en effect als statiegeld maar wordt niet zo genoemd, omdat dit begrip 
wordt gebruikt voor meermalige systemen671. Vervolgens zijn minister PRONK en 
staatssecretaris BOS collegiaal over nut e noodzaak van een verpakkingenbelasting 
gaan nadenken672. Het thema blijft van de politieke agenda weg tot aan het Coalitieak-
koord van 2007 en het Belastingplan 2008. 

Het Belastingplan 2008 brengt de verpakkingenbelasting (Vkb) met brede grond-
slag. Volgens de MvT strekt de Vkb ertoe – naast het genereren van opbrengst voor de 
schatkist – (1) de mate van milieuvervuiling in marktprijzen tot uitdrukking te laten 
komen, (2) waar mogelijk de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen en (3) een 
reallocatie binnen de soorten verpakkingsmateriaal te realiseren naar verpakkingsma-
terialen met een minder schadelijke invloed op de leefomgeving. Aldus moeten de 
externe kosten van verpakkingen in de prijs van verpakte waren tot uitdrukking ko-
men, waardoor er naar verwachting meer bewust rekening wordt gehouden met de 
milieuconsequenties van bepaalde verpakkingssoorten. Staatssecretaris DE JAGER 
(2007) acht dit een voldoende rechtvaardigingsgrond onder de Vkb in plaats van het 
verhogen van een bestaande belasting, mede gezien het feit dat er geen bestaande 
belasting is die aansluit bij deze grondslag673. De Vkb wordt geheven ter zake van het 
verbruik van verpakkingen674, wordt geacht te worden afgewenteld in de prijs van 
verpakte goederen675, is opgenomen in de Wbm en treedt per 1 januari 2008 in wer-
king. Hiermee is de Vkb gedurende een half jaar de jongste telg onder de accijnzen, 
totdat de Vgb per 1 juli 2008 in werking komt, die dat predicaat voor onbepaalde tijd 
overneemt. 

Verbruikte verpakkingsmaterialen belanden thans in grote hoeveelheden in afval-
verwerkingsketens en als zwerfafval op straat. Door de keuze voor de brede grondslag 
worden zo veel mogelijk alle verpakkingen van alle soorten producten in de heffing 
betrokken. Hierdoor krijgen alle sectoren van het bedrijfsleven met de heffing te ma-
ken en draagt de Vkb volgens de MvT maximaal bij aan het streven de hoeveelheid 
verpakkingsmateriaal terug te dringen en tegelijkertijd in alle sectoren de beoogde 
reallocatie in verpakkingsmaterialen te bewerkstelligen. 

 
670.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 400 XI, nr. 86. 
671.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 003, nr. 2, blz. 118. 
672.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 400 XI, nr. 96, blz. 6. 
673.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 18-19. 
674.  Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 4, en nr. 9, blz. 30. 
675.  Kamerstukken II 2007- 2008, 31 205, nr. 4, blz. 14. 
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De verpakkingenbelasting is volgens de staatssecretaris niet bedoeld voor het in-
vesteren in retoursystemen. Zij is bedoeld om de milieudruk tot uitdrukking te bren-
gen in de prijs. Een statiegeldverpakking die maar één keer wordt gebruikt, heeft 
dezelfde milieudruk als een identiek flesje zonder statiegeld. Dan is het goed dat deze 
hetzelfde wordt belast. Maar als het flesje tien of twintig keer opnieuw in de markt 
wordt gebracht, dan is er sprake van een lagere milieudruk, vanwege het hergebruik. 
In die gevallen werkt de verpakkingenbelasting enorm sterk als prikkel, omdat bij 
twintig keer hergebruik maar een twintigste van de Vkb in rekening wordt gebracht. 
Dat is dus bijna niets meer. De prikkel is nog steeds heel erg stevig om echte retour-
verpakkingen op de markt te brengen en niet verpakkingen die alleen maar het etiket 
‘statiegeldverpakking’ hebben, maar feitelijk helemaal niet opnieuw worden gebruikt. 
Die hebben nog steeds een soortgelijk milieudruk676. 

Het tarief (een bedrag per kilogram) is gedifferentieerd naar materiaalsoort en naar 
primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen. Er worden acht verpakkingsmaterialen 
onderscheiden, te weten glas, aluminium, overige metalen, kunststof, biokunststof, 
papier en karton, hout en overige materiaalsoorten (bijvoorbeeld keramiek en textiel). 
Per materiaalsoort is een afzonderlijk tarief vastgesteld, gerelateerd aan de milieudruk 
die door het desbetreffende materiaal wordt veroorzaakt. Voor primaire677 ver-
pakkingen geldt een hoger tarief dan voor secundaire678 of tertiaire679 verpakkingen. 
Primaire verpakkingen kennen immers een hogere milieudruk, omdat het veelal meer 
inspanning kost deze gescheiden in te zamelen en er dus ook meer inspanningen 
moeten worden verricht om een scheiding achteraf te bewerkstelligen. De recycleper-
centages voor primaire verpakkingen zijn om die reden ook lager. Primaire verpakkin-
gen komen bovendien veel meer voor in het zwerfafval. Deze hogere milieudruk 
rechtvaardigt een hogere belastingdruk voor deze categorie verpakkingen. 

De Vkb werkt ondersteunend aan de uitvoering van het akkoord tussen de rijks-
overheid, het bedrijfsleven en de gemeenten over de gescheiden inname en naschei-
ding van de uit huishoudens vrijkomende verpakkingen, waarbij het zoveel mogelijk 
recyclen van verpakkingsmateriaal voorop staat, en het Impulsprogramma Zwerfaf-
val680. De opbrengst van de Vkb bedraagt in 2008 € 240 miljoen.  

De Vkb is verschuldigd op het moment waarop goederen in een verpakking voor de 
eerste maal in Nederland aan een ander ter beschikking worden gesteld en wanneer 
bij het binnenbrengen in Nederland de verpakking direct van de goederen wordt ver-
wijderd en de verkrijger zich van de verpakking ontdoet. 

 
676.  Handelingen II 21 november 2007, blz. 1980. 
677.  Verpakking die zo is ontworpen dat die voor de consument op het verkooppunt een verkoopeen-

heid vormt (artikel 80 aanhef en onderdeel b Wbm). 
678.  Verpakking die zo is ontworpen dat die op het verkooppunt een verzameling van een aantal 

verkoopeenheden vormt (artikel 80 aanhef en onderdeel c Wbm). 
679.  Verpakking die zo is ontworpen dat het verladen en het vervoer van verkoopeenheden of verza-

melverpakkingen wordt vergemakkelijkt om fysieke schade door verlading of transport te voorko-
men, weg-, spoor-, scheeps- of vliegcontainers niet daaronder begrepen (artikel 80 aanhef en on-
derdeel d Wbm). 

680.  Kamerstukken II 2006-2007, 28 694, nr. 37. Kamerstukken II 2007-2008, 31 205, nr. 3, blz. 4. 
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Meermalig te gebruiken verpakkingen worden slechts één maal belast en wel op 
het moment dat het materiaal, na te zijn gevuld, voor de eerste maal in Nederland aan 
een ander ter beschikking wordt gesteld. Hiermee wordt het meermalig gebruik van 
verpakkingen aantrekkelijker gemaakt, omdat de verpakking bij een volgend gebruik 
niet nog een keer wordt belast. 

Belastingplichtige is de producent van de verpakking of degene die de verpakking 
binnen Nederland brengt. Ter beperking van het aantal belastingplichtigen en daar-
mee van de administratievelastendruk is het op de markt brengen van minder dan de 
gewichtsdrempel van 15.000 kilogram verpakkingsmateriaal vrijgesteld. Hiermee is 
het aantal potentiële belastingplichtigen met 98% verminderd, maar wordt deson-
danks 95% van het verpakkingsmateriaal in de heffing betrokken. Bedrijven die jaar-
lijks meer dan 15.000 kilogram verpakkingsmateriaal op de markt brengen betalen 
Vkb over hoeveelheden die de gewichtsdrempel overstijgen. 

3.4.13 Alcoholvrije dranken 

‘Wij hebben nu een regeerakkoord en dan zijn alle moties achterhaald’681 
 

DR. W.A. VERMEEND, 
staatssecretaris van Financiën, 29 november 1994 

 
De accijnzen van alcoholvrije dranken, ook wel frisdrankenaccijns genoemd682, zijn 
uitsluitend gericht op het verkrijgen van algemene middelen. Daarmee voldoet deze 
accijns niet aan het vereiste van de dubbelratio683. De enige basis van de frisdranken-
accijns is gewenning, berusting en een niet nagekomen gouvernementele belofte hem 
af te schaffen684; bepaald ontoereikende gronden voor accijnsheffing. 

In 1915, wanneer alcoholvrije dranken voor het eerst als belastingbron worden 
voorgesteld, valt niet aan accijnsheffing daarvan te denken. De volksgezondheid en de 
substitueerbaarheid met alcoholhoudende dranken blijken daaraan in de weg te staan, 
omdat ‘alcoholvrije dranken toch voor een ieder, en in het bijzonder voor kinderen en 
zwakke personen de voorkeur verdienen. De ondergeteekende meent daarom geen 
voorstellen van dezen aard te kunnen doen’685. De ondergetekende is minister TREUB 
(1915). 

Tijdens besprekingen over de BENELUX-accijnsunificatie in 1948 voelt de Nederland-
se regering er ‘weinig voor om deze onschadelijke, niet alcoholhoudende volksdran-
ken, welke hier te lande tot dusverre nimmer aan een accijns waren onderworpen, 
thans in de accijnsheffing te gaan betrekken. Zij was hiertoe nog te minder genegen, 

 
681.  Kamerstukken II 1994-1995, 23 942 enz., nr. 9, blz. 13. 
682.  Onder het begrip frisdranken wordt aanvankelijk verstaan: mineraalwater en limonade. Kamerstuk-

ken II 1971-1972, 11 507, nr. 5, blz. 3. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 16. 
683. Zo ook: J. Reugebrink, Aan de grens, Deventer, blz. 85. 
 Vergelijk het betoog van Koning: Handelingen II 1971-1972, blz. 1081 lk. 
684.  De Kamerbreed aanvaarde motie van de leden Van der Vaart c.s., Kamerstukken II 1992-1993, 

22 843, nr. 14. 
685.  Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 3, blz. 7 lk. Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 5, blz. 17 rk. 
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nu, ten gevolge van de accijnsunificatie in de BENELUX-landen, in Nederland de bierac-
cijns zal moeten worden verlaagd en alle binnenlands vervaardigde wijnen en andere 
gegiste vruchtendranken van accijns zijn vrijgesteld’686. Nederland wist BENELUX-
partner België met veel inzet tot een akkoord tot afschaffing van zijn accijnzen van 
mineraalwater en limonadegazeuse te bewegen687. 

Twintig jaar later (1967) wordt vanuit de Tweede Kamer het voorstel gedaan tot 
accijnsheffing van frisdranken ter financiering van de ontwikkelingshulp voor Indone-
sië. Het voorstel verdwijnt na korte tijd, want het ‘past niet in de ontwikkelingen op 
het gebied van de belastingen in de Europese Gemeenschap’688. Invoering van de fris-
drankenaccijns blijkt niet te passen in de lopende ‘onderhandelingen in BENELUX-
verband over de harmonisatie van accijnzen’ (1971)689. Niettemin wordt een voorstel 
tot invoering bij de Tweede Kamer ingediend, waarvan de argumenten die het moeten 
dragen bijzonder mager zijn. Het voorstel rekent de frisdranken ‘tot die groep van 
consumptiegoederen waarbij geen overwegende bezwaren kunnen worden inge-
bracht, indien deze in een matige accijnsheffing worden betrokken’690. De bewindslie-
den zien geen andere maatregelen op het gebied van de belastingen waaraan minder 
bezwaren kleven691. Openlijk verklaren zij ‘dat zij met de invoering van deze accijns op 
dit ogenblik niet gelukkig zijn’692 en dat het voorstel ‘niet als het meest positieve ele-
ment in het geheel van het dekkingsplan kan worden beschouwd’693. Voorts is een van 
de argumenten dat de mogelijkheid tot het heffen van indirecte belastingen wordt 
uitgebreid694. Weliswaar past ‘een accijns op alcoholvrije dranken in het kader van de 
unificatie van de accijnzen in de BENELUX’, maar de bewindslieden zouden er toch de 
voorkeur aan hebben gegeven ‘pas na verkregen overeenstemming op alle punten van 
de unificatie tot invoering van deze accijns over te gaan’695. Verder zou ‘een zodanige 
accijns zo goed passen in de onderhandelingen in E.E.G.-verband over de harmonisatie 
van de verbruiksbelastingen’696. De maatregel wordt getypeerd als noodzakelijk, maar 
niet aantrekkelijk. Zowel de invoering van de frisdrankenaccijns als de latere verho-
gingen vinden louter hun oorzaak in de bestaande budgettaire problematiek697. 

De bewindslieden leunen zwaar op de redenering van TUK (1970), die de onderlinge 
verhoudingen tussen de tarieven van gedistilleerd, wijn, bier en frisdrank tot uit-
gangspunt neemt, waarbij in het perspectief van een steeds hogere gedistilleerdaccijns 
in de pariteit waarmee de wijnaccijns en de bieraccijns kunnen worden aangepast, 

 
686.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2 
687.  Handelingen II 1948-1949, 16 maart 1949, blz. 1345 lk. 
688.  Kamerstukken II 1967-1968, 9300 Hoofdstuk IX B – Financiën, nr. 2, blz. 12. 
689.  Handelingen II 1970-1971, 30 maart 1971, blz. 3595 rk. 
690.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 3, blz. 3 lk. 
691.  Idem. Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1100 lk. 
692.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 3, blz. 3 lk. 
693.  Handelingen II 1971-1972, 17 november 1971, blz. 1128 lk. 
694.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 5, blz. 2 lk. 
695.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 3, blz. 3 lk. 
696.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 5, blz. 2 lk. 
697.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 1. 
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‘het, verder afdalend, niet onredelijk lijkt ook een accijns op frisdranken te creëren’698. 
Het tarief van de gedistilleerdaccijns kan echter niet zomaar worden verhoogd, omdat 
daartoe, gegeven de BENELUX-accijnsunificatie, geen ruimte tot autonome verhogingen 
bestaat.  

De frisdrankenaccijns is per 1 januari 1972 in werking gekomen699. De rechtsgron-
den die de frisdrankenaccijns uiteindelijk dragen zijn de BENELUX-accijnsharmonisatie 
en de nood van de schatkist700. Het BENELUX-argument is een gelegenheidsargument 
om budgettaire redenen. Van de BENELUX-partners voerde in 1971 alleen België de 
frisdrankenaccijns. Luxemburg heeft die zelfs in 1984 nog niet701 en anno 2005 nog 
steeds niet702. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, dat in 1971 
heeft plaatsvonden, verklaart staatssecretaris SCHOLTEN, dat in de BENELUX-accijns-
unificatie een van de belangrijkste argumenten voor de invoering van de frisdranken-
accijns ligt, ‘zij het dat het budgettaire motief leidt tot een zekere „vervroeging” daar-
van’703. In de Eerste Kamer verklaart de bewindsman, dat de onderhandelingen die 
uiteindelijk op 29 mei 1972 hebben geleid tot de sluiting van het BENELUX-verdrag 
1972 hem op het idee hadden gebracht: ‘Ik moge de geachte afgevaardigde er ten 
slotte op wijzen, dat juist de internationale besprekingen op dit stuk ons tot dit voor-
stel hebben gebracht’704. De openheid die hangende internationale onderhandelingen 
gewoonlijk niet gegeven kan worden voedde de onduidelijkheid en de geheimzinnig-
heid, welke voor het Tweede-Kamerlid TERLOUW (1971) aanleiding zijn vast te stellen 
dat kennelijk uitsluitend het budgettaire argument aan de orde is: ‘De omzetbelasting 
op deze lafenis is in België 6 pct., in Luxemburg 10 pct. en in Nederland 14 pct.; in 
Luxemburg wordt geen accijns geheven. Over harmonisatie gesproken! Kortom, het 
enig geldend argument is, dat er geld moet komen’. Het Tweede-Kamerlid KONING 
(1971) meent dat de regering geheimzinnig doet, ‘wil dat niet precies zeggen, maar 
zou toch niet een duidelijke uiteenzetting van de stand van zaken kunnen volgen? De 
accijns op niet-alcoholische dranken, precies gezegd van alcoholvrije dranken, is een 
nieuwigheidje dat wij kennelijk te danken hebben aan het overleg met onze partners 
in BENELUX-verband. De invoering daarvan lijkt wel verhaast te worden door de nood 
van de schatkist’. Zo ook het Tweede-Kamerlid BAKKER (1971): ‘Het is gewoon om de 
kas te vullen, waarbij de Belgen als blikvangers moeten dienen’705. 

 
698.  WFR 11 juni 1970, nr. 4996, blz. 500 onder g. 
699.  Wet van 15 december 1971, Stb. 731. 
700.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 5. Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 3, blz. 3. 

Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 5, blz. 2-3. Kamerstukken II 1971-1972, 11 938, nr. 3, 
blz. 13-14. Kamerstukken II 1976-1977, 14 477, nr. 3, blz. 10. Handelingen II 1971-1972, 14 oktober 
1971, blz. 317. Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1074-1097. Handelingen I 1971-
1972, 23 november 1971, blz. 132. 

701.  Kamerstukken II 1984-1985, 18 361, nr. 6, blz. 2. 
702.  EC, Inventaire des impôts perçus dans les États Membres de l’Union européenne, 17e édition, 

Luxembourg 2005. 
703.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 507, nr. 5, blz. 2 rk. 
704.  Handelingen I 1971-1972, 23 november 1971, blz. 132 rk. 
705.  Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1080-1081 en 1097 rk. 
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Enkele maanden na de invoering van de frisdrankenaccijns verschaffen de bewinds-
lieden de gevraagde duidelijkheid met de uitkomsten van de onderhandelingen welke 
hebben geleid tot de sluiting op 29 mei 1972 van het BENELUX-verdrag 1972: ‘Door alle 
drie landen is het standpunt ingenomen dat naast de reeds bestaande accijnzen op 
alcoholhoudende dranken een accijns op alcoholvrije dranken, zgn. frisdranken, niet 
kan worden gemist’706. Het is duidelijk dat de bewindslieden met het wetsvoorstel in 
de verwachting van deze uitkomsten hadden geopereerd en erop waren vooruitgelo-
pen, ondanks dat andere bewindslieden van hun bezorgdheid over dergelijk anticipe-
rend gedrag hadden doen blijken, zoals minister ROOLVINK (1971): ‘Zo lang dat overleg 
gaande is, is het zeer bezwaarlijk dat één van de drie partners een bepaalde beslissing 
neemt, waar men dan te zijner tijd moeilijk op kan terugkomen. Voorts moet hierbij 
rekening worden gehouden met het feit, dat deze onderhandelingen er ook toe kun-
nen leiden dat bepaalde accijnzen op andere produkten moeten worden verlaagd. Dit 
kan nu eenmaal het gevolg zijn van overleg met andere partners. Dit kan weer ertoe 
leiden dat bepaalde inkomsten van de overheid verminderen en niet vermeerderen. Ik 
wil hiermee niet betogen dat het onmogelijk is, dat uit dat overleg een bepaald batig 
saldo voor de schatkist voortvloeit, maar het is in ieder geval niet mogelijk om dit 
vandaag op enigerlei wijze exact vast te stellen’707. 

Ook op het vlak van de EG-accijnsharmonisatie is sprake van gelegenheidsargu-
mentatie. Op de vraag uit de Tweede Kamer (1971) op welke wijze de bewindslieden 
denken het voorontwerp over de harmonisatie van accijnzen op verfrissende dranken 
zonder alcohol van de EC, waarin onder meer het vereiste van de dubbelratio is opge-
nomen, in overeenstemming te brengen met hun ter tafel liggende voorstellen708, 
achten zij het geen wijs beleid de in BENELUX-verband bereikte overeenstemming over 
de unificatie van de frisdrankenaccijns op het standpunt van de EC te laten afketsen, 
gegeven ‘de voorzichtige formulering van dit standpunt van de Commissie, de om-
standigheid dat nog geenszins vaststaat dat dit standpunt ook door de regeringen van 
de lidstaten wordt gedeeld’, en ‘mede in aanmerking nemende dat een harmonisatie 
van accijnstarieven in E.G.-verband niet op korte termijn zal kunnen worden gereali-
seerd’709. Staatssecretaris SCHOLTEN (1972) spreekt in de Tweede Kamer van een zeer 
voorzichtig geformuleerde conclusie van de EC, maar daaromtrent bestaat, aldus de 
bewindsman, ‘echter nog helemaal geen overeenstemming in EEG-verband dat deze 
accijns weer zou moeten verdwijnen’710. Afschaffing kan dus een jaar na de inwerking-
treding van de frisdrankenaccijns niet aan de orde zijn. In 1982 wordt de grondslag 
verbreed naar vruchtensappen711. 

 
706.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 938, nr. 3, blz. 13 rk. 
707.  Handelingen II 1970-1971, 30 maart 1971, blz. 3595 rk. 
708. Kamerstukken II 1971-1972, 11 507 nr. 4. 
709.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 938, nr. 3, blz. 14 lk. 
710.  Handelingen II 1972, 2 november 1972, blz. 850 lk. 
711.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 187, nr. 3, blz. 3-4. Kamerstukken II 1981-1982, 17 187, nr. 5, 

blz. 3-5. Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 913 mk./rk. en 950 rk. bovenaan. Kamer-
stukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 20. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 17-18. 
Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 7. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 7-
8. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 8 en 19. 
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In 1993 valt de frisdrankenaccijns buiten de Europese accijnsharmonisatie712. Bij de 
prolongatie van de frisdrankenaccijns als nationale, niet-communautaire accijns klinkt 
de redenering van TUK opnieuw. De frisdrankenaccijns wordt niet in strijd geacht met 
verkeersveiligheid en alcoholmatigingsbeleid. In eerste instantie wordt van belang 
geacht ‘het consumentengedrag en de mogelijkheid dit gedrag te beïnvloeden. Daarbij 
is vooral het verschil in tariefniveau tussen de belastingen op alcoholvrije dranken en 
op alcoholhoudende dranken van belang’713. De staatssecretaris verklaart dat het bud-
gettaire aspect ‘zeer duidelijk de overhand’ heeft en dat andere rechtsgronden die 
verband houden met het milieu of de volksgezondheid niet aan de orde zijn714. De 
grondslag wordt verbreed met groentesappen, siropen, wei- en yoghurtdranken715. 
Benadrukt wordt, dat met de voortzetting van de frisdrankenaccijns niets anders 
wordt beoogd dan de inkomsten daarvan te continueren. Andere ratio’s spelen geen 
rol716. De voorzetting en de grondslagverbreding dienen ook ter financiering van de per 
1 januari 1993 afgeschafte suikeraccijns717. De volksgezondheidsratio’s van de suiker-
accijns, ontmoediging tandcariës, zwaarlijvigheid en hart- en vaatziekten, blijken 
volgens de navolgende uitlating van staatssecretaris VERMEEND (1999) toch te zijn 
overgegaan op de frisdrankenaccijns: ‘Met betrekking tot de aan het volksgezond-
heidsbeleid gerelateerde accijnsonderwerpen, te weten de verbruiksbelasting op alco-

 
712.  Artikel 3 lid 3 Accijnsrichtlijn. De frisdrankenaccijns is geheel in overeenstemming met het Euro-

peesrecht, HR 28 maart 2001, nr. 35.357, BNB 2001/241c. Handelingen II 1990-1991, 21 februari 
1991, blz. 53-3098 lk. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 1992-1993, 
22 843, nr. 5, blz. 7-8. Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 7. Wet van 29 november 
1972, Stb. 1972, 696. 

713.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 1. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 4, blz. 5. 
714.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 2. 
715.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 8-9. Bij de productomschrijvingen van alcoholvrije 

dranken is aansluiting gezocht bij de voor de heffing van het invoerrecht van toepassing zijnde af-
bakeningen in de gecombineerde nomenclatuur die deel uitmaakt van het gemeenschappelijk dou-
anetarief van de EG. Als dranken melk of van melk afkomstige vetstoffen bevatten, worden zij niet 
aangemerkt als limonade. Bij laboratoriumonderzoek worden daarbij dranken met sporen van 
melkvet beschouwd als ‘melkvetvrij’. Bij de opkomst van de yoghurt en weidranken zijn alle pro-
ducten onderzocht en is de grens vastgesteld op 0,02%mas. Voor de anno 1989 op de markt zijnde 
producten lopen de percentages uiteen van 0,03 tot 0,7. De percentages melkvet van enkele traditi-
onele zuivelproducten, waarnaar deze leden vragen, zijn blijkens de aanduiding op de verpakking 
van deze producten voor volle melk: minimaal 3,5%; voor halfvolle melk: tussen 1,5 en 1,8%; voor 
magere melk: ten hoogste 0,3%; voor karnemelk: tussen 0,4 en 1%. Kamerstukken II 1989-1990, 21 
368, nr. 7, blz. 18. EG basisverordening, nr. 804/68, PB L 148. Kamerstukken II 1986 1987, 19 700 
hoofdstuk IX B, nr. 56, blz. 2. Kamerstukken II 1986 1987, 19 700, nr. 63, blz. 2. Kamerstukken II 
1987-1988, 20 506, nr. 8, blz. 3. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 20. Kamerstukken II 
1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 18. Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 7-8. Kamerstuk-
ken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 8. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 8. Kamerstuk-
ken II 1992-1993, 22 843, nr. 7, blz. 4. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 11. Handelingen II 
1992-1993, 24 november 1992, blz. 26-1879 mk. 

716.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 4, blz. 5-6. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 2-
3. Kamerstukken I 1992-1993, 22 843, nr. 99b blz. 6. Kamerstukken II 1999-2000, 27 222, nr. 1, 
blz. 1. 

717.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 3-4. 
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holvrije dranken en de accijns op alcoholhoudende dranken alsmede de accijns op 
sigaretten en shag is binnen het Kabinet overleg gaande. Het gaat daarbij onder meer 
om de effectiviteit van maatregelen en om de prijsverhouding met de ons omringende 
landen in verband met grenseffecten. Met het oog op de grensproblematiek vindt 
tevens overleg plaats met de Benelux-partners en Duitsland’718. Het is duidelijk dat 
met de frisdrankenaccijns wordt beoogd het volksgezondheidsbeleid te sturen. 

Zolang de accijns van alcoholvrije dranken bestaat, wordt over zijn afschaffing ge-
sproken719. Veel Tweede-Kamerleden dringen aan op afschaffing van de frisdrankenac-
cijns en ter compensatie daarvan de wijnaccijns te verhogen, voornamelijk omdat 
handhaving in strijd is met het alcoholmatigingsbeleid. Aan een kamerbrede motie 
(1992) om de frisdrankenaccijns op termijn en gefaseerd af te schaffen720 is nog slechts 
gedeeltelijk gevolg gegeven721. Bij de mondelinge behandeling van het Belastingplan 
1995 zegt staatssecretaris VERMEEND (1994) geen boodschap meer aan deze motie te 
hebben: ‘Wij hebben nu een regeerakkoord en dan zijn alle moties achterhaald, wat 
ons betreft’722. Dit is overigens geen onjuist standpunt. Het legaliteitsbeginsel dwingt 
immers niet een regeling ad infinitum te laten voortbestaan. Juist de wetgever is bij 
uitstek bevoegd om wetgeving te vernieuwen en ieder nieuw kabinet zal in staat moe-
ten zijn om zijn eigen visie vorm te geven. Daarnaast mag de burger er tegelijkertijd 
op rekenen dat de overheid rekening houdt met verplichtingen die de burger in goed 
vertrouwen voor een langere periode is aangegaan. Om hiertussen een brug te slaan is 
soms overgangsrecht noodzakelijk723. 

De ‘verfrissing’ van het belastingstelsel brengt de frisdrankenaccijns eerst per 
1 april 2002 een tariefsverlaging van 39,4%, gefinancierd door verhoging van de bier-
accijns en de wijnaccijns724. Door middel van een convenant met de Nederlandse fris-
drankindustrie wordt gewaarborgd, dat deze verlaging geheel in de consumentenprij-
zen aan de consument wordt doorgegeven725. Een voorstel van minister HOOGERVORST 
van VWS (2005) om de frisdrankenaccijns af te schaffen binnen een pakket van de 
introductie van een afzonderlijke accijns van mixdranken (dranken op basis van gedis-

 
718.  Indirecte belastingen, Brief van de staatssecretaris van Financiën, Kamerstukken II 1999-2000, 

27 222, nr. 1, blz. 1. 
719.  Kamerstukken II 1971-1972, 11 938, nr. 3, blz. 14 lk. Handelingen II 1972, 1 november 1972, 

blz. 811 rk. Handelingen II 1972, 2 november 1972, blz. 850 lk. Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, 
nr. 5, blz. 2. Handelingen II 1992-1993, 24 november 1992, blz. 26-1880-26-1881 rk. Kamerstuk-
ken I 1992-1993, 22 843, nr. 99b blz. 4. Handelingen I 1992-1993, 22 december 1992, blz. 11-486-
11-487. Handelingen I 1992-1993, 23 december 1992, blz. 12-519 rk. Voorstel voor een richtlijn be-
treffende accijnzen en indirecte belastingen die rechtstreeks of middellijk op het verbruik van pro-
ducten drukken, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde, COM(72) 225 defi-
nitief, 23 februari 1972, PB 29 april 1972, nr. C 043. 

720.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 14. 
721.  Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 10, blz. 28. Kamerstukken II 1993-1994, 23 472, nr. 19. 

Kamerstukken II 1994-1995, 23 942 enz., nr. 9, blz. 13. Wet van 24 december 1993, Stb. 760. 
722.  Kamerstukken II 1994-1995, 23 942 enz., nr. 9, blz. 13. 
723.  Hof ’s-Gravenhage 26 november 2003, nr. 02/02227, V-N 2004/18.1.6., r.o. 6.17. 
724.  Kamerstukken II 2001-2002, 28 015, nr. 8. Handelingen II 2001-2002, 14 november 2001, blz. 23-

1681. Kamerstukken II 2001-2002, 28 015, nr. 122b. 
725.  Handelingen II 2001-2002, 13 november 2001, blz. 23-1665. NRC Handelsblad 16 november 2001. 
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tilleerd, bier en wijn, zoals breezers en shooters) van € 0,60 per flesje van 0,275 liter, 
verhoging van de bieraccijns van 20,5% en een verlaging van de gedistilleerdaccijns 
van 15,25% (tot het niveau van 2002), haalt het Staatsblad niet. De Tweede Kamer 
dicht het voorstel van de bewindsman, dat moest dienen om een aanmerkelijke reduc-
tie van het alcoholgebruik onder jongeren teweeg te brengen, ‘vooral een symbolische 
functie’ toe726. 

3.4.14 Assurantiën 

‘De assurantiebelasting is qua rechtsgrond een wat bizarre belasting. Overigens hebben 
wij qua rechtsgrond wel meer bizarre belastingen. Denk maar aan de overdrachtsbelas-
ting. Eigenlijk alle belastingen, hoor ik de staatssecretaris als goed liberaal zeggen! Het 
is wel een extra complicatie. De route van de assurantiebelasting is dus niet eenvoudig 
te volgen.’727 

 
DRS. G. ZALM, 

minister van Financiën, 8 december 1999 
 

De assurantiebelasting wordt geheven telkens ten tijde van het vervallen van de pre-
mie wegens van de toestand van verzekerd zijn ter zake van het verbruik van financië-
le diensten. De eerste specifieke rechtsgrond van de assurantiebelasting is om het 
verbruik van financiële diensten in het rechtsverkeer te doen bijdragen aan de alge-
mene middelen, onder het ontzien van oudedags- en andere toekomstvoorzieningen, 
zorg-, spaar- en werkloosheidsvoorzieningen alsmede internationaal vervoer en ver-
mijding van dubbele belastingheffing728. Deze financiële diensten zijn buiten de heffing 
van de omzetbelasting gebleven729. Het gaat volgens de bewindslieden om belangrijke 
vormen van het financiële verkeer730. De tweede specifieke rechtsgrond is de histori-
sche. De voorganger van de assurantiebelasting, het poliszegel731, bestaat al zeer lange 
tijd en zijn decennialang verweven in het economische verkeer. De derde specifieke 
rechtsgrond is de handhaving van soortgelijke belastingen in de buurlanden. De vierde 
specifieke rechtsgrond is dat afschaffing van het poliszegel en niet-voortzetting in de 
assurantiebelasting (1959) noodzakelijkerwijs zou leiden tot compensatiemaatregelen 
elders, waardoor een verschuiving van de belastingdruk zou kunnen ontstaan naar 
gebieden waar deze mogelijk zwaarder zou vallen of minder gewenste repercussies 

 
726.  Kamerstukken II 2004-2005, 27 565, nr. 29 en nr. 30. Kamerstukken II 2004-2005, 29894, nr. 3, 

blz. 2, nr. 4 en nr. 9. Kamerstukken II 2005-2006, 30 306, nr. 6, blz. 50.  
727.  Kamerstukken II 1999-2000, 26 727 en 26 728, nr. 8, blz. 26 lk. 
728.  Het complex van indirecte belastingen van de Registratiewet 1917 en de Zegelwet 1917. Kamer-

stukken II 1969-1970, 10 560, nr. 3, blz. 10-13 en 24 lk. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 6, 
blz. 1 rk. en 10 lk. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 7-8, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1989-
1990, 21 342, nr. 3, blz. 1. Wet van 21 juni 1990, Stb. 334. 

729.  Artikel 11 lid 1 onderdeel k Wet OB 1968. 
730.  Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 3, blz. 10-13. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 6, 

blz. 1 en 10. 
731.  Artikel 44 tot en met artikel 50 Zegelwet 1917. 



3.5 Hoofdstuk 3 / Rechtsgronden 

234 

zou hebben, zoals op het gebied van de prijzen, dan bij voortzetting in de assurantie-
belasting het geval zou zijn732. 

3.5 Rechtsgronden van niet meer bestaande accijnzen 

3.5.1 Azijn 

‘Nu zijn er sommige werklieden, die 6 of 7 gulden per week verdienen, maar het ge-
middelde loon bedraagt ƒ 4 per week, alzoo schiet er in de meeste gevallen nog geene 
gulden over, waarvoor het gezin in zeven dagen zich moet voorzien van een weinig 
azijn en zout, waarmede men de aardappelen moet bereiden, want van vleesch, boter 
en spek is bij eene menigte gezinnen sinds jaren geen sprake meer.’733 

 
JHR. MR. B.W.A.E. BARON SLOET TOT OLDHUIS, 

lid van de Tweede Kamer, 19 november 1853  
 

De azijnaccijns behoort niet tot de acht accijnzen van het systhema-GOGEL van 1805, 
het eerste belastingstelsel. De azijnaccijns wordt ingevoerd per 1 juli 1816734, en is, zo 
verklaart APPELIUS (1816), een rechtstreeks gevolg van het herstel van de bieraccijns 
‘daar het niet mogelijk is de Bier-azijnen vrij te laten, zoo men geen wijde deur voor 
sluikerijen wil openzetten, terwijl het bezwaren van de kunst- en wijn-azijnen, de 
laatste zelfs als product der nationale industrie beschouwd, onvermijdelijk wordt, 
zoodra de bier-azijn of de minste soort aan eene belasting wordt onderworpen’735. De 
eerste specifieke rechtsgrond is hiermee de steunfunctie voor de bieraccijns tegen de 
fraude736. De azijnaccijns wordt geheven ‘van alle de azijnen, welke den lande zullen 
worden ingevoerd of aldaar gebrouwen, getrokken of gefabriceerd worden’737. Het 
tarief bedraagt ƒ 0,70 in hoofdsom ‘voor ieder vat ruimte, welke de roer- of andere 
beslagkuipen der bier- en azijnbrouwerijen bevatten’738. Vanaf 1867 wordt naast deze 
berekeningswijze een tweede toegestaan, uitgaande van de hoeveelheid gebezigde 
grondstof739. De azijnaccijns is primair gericht op het verkrijgen van algemene midde-
len. De tweede specifieke rechtsgrond van de azijnaccijns is de bescherming van de 
binnenlandse azijnproductie. Het hogere tarief op ‘de van buiten inkomende azijnen 
en daarmede gelijk staande dranken, gelijk mede de cidre en poiré (…) is zozeer in het 
belang der nationale industrie, dat voorzeker niets tot aanprijzing deze bepalingen zal 

 
732. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 7-8, blz. 2 lk. 
733.  Handelingen II 1853-1854, 19 november 1853, blz. 124 rk. 
734.  Artikel 26 Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14. Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 35. 
735.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 117 rk. 
736.  Gogel (1820), blz. 296. Kamerstukken II 1862-1863, blz. 1375 rk. De azijnaccijns wordt zowel 

aangeduid als: de belasting op azijn, als met: azijnaccijns. Handelingen II 1870-1871, 28 juni 1871, 
blz. 1025 rk. onderaan. 

737.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 377-378. 
738. Wet van 2 augustus 1822, Stb. 32. 
739.  Wet van 7 juli 1867, Stb. 84. Wet van 25 juli 1871, Stb. 92. 
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behoeven te worden aangevoerd’740. Over de steunfunctie van de azijnaccijns wordt in 
de zomer van 1871, onder aanhaling van de oude APPELIUS, in de Tweede Kamer een 
debat gewijd741. De azijnaccijns blijft in 1871 gehandhaafd om fraude met de bierac-
cijns te blijven voorkomen742. De in 1916 nieuw geïntroduceerde heffingstechniek voor 
de bieraccijns naar de hoeveelheid en dichtheid van het wort maakt de azijnaccijns 
overbodig en leidt nog datzelfde jaar tot zijn afschaffing743. De afschaffing komt, aldus 
TREUB (1915) in zijn Grondslagenontwerp, ten goede aan de azijnmakerijen; wenselijk 
vanwege ‘de aard van het artikel waarop de accijns drukt, een artikel dat naar verhou-
ding bij de spijstoebereiding van den kleinen man een veel meer beteekenende plaats 
inneemt dan in de keuken van den rijke. Die afschaffing komt aan de schatkist slechts 
op een kleine derving van inkomst te staan’744. 

3.5.2 Koffie 

 ‘De wet op de koffij, zooals zij daar ligt, met al hare geruststellende verzekeringen, 
beloften en vertrouwen, is geene accijnswet, maar het is een roman.’745 

 
JHR. D.F. VAN ALPHEN, 

lid van de Tweede Kamer, 13 mei 1830 
 

De koffieaccijns heeft in het Koninkrijk der Nederlanden slechts korte tijd bestaan. Hij 
is slechts geheven tijdens de werking van het derde belastingstelsel van (1819-1822). 
Het bestaan, maar ook het wegblijven ervan uit het vierde belastingstelsel onder de 
Stelselwet 1821, is een product van de fundamentele verschillen van inzicht in belas-
tingheffing tussen de noordelijke (thans Nederland) en de zuidelijke provincies (thans 
België) van het Koninkrijk der Nederlanden. In postprenatale vorm bestaat hij nog van 
3 juni 1830 tot 18 november 1830 met het doel te worden geprolongeerd met ingang 
van 1 januari 1831. Die prolongatie blijft uit vanwege het uiteengaan van België en 
Nederland (1830).  

GOGEL is voorstander van accijnsheffing zo veel mogelijk aan het einde van de be-
drijfskolom (heffing bij de slijt). In die opvatting is hij ideologisch tegenstander van 
APPELIUS. APPELIUS wil de heffing afhankelijk van het product nog wel eens leggen bij de 
vervaardiging of de invoer (heffing bij de oorsprong ofwel de source). APPELIUS is voor-
stander van de koffieaccijns, mits geheven met de juiste heffingstechniek om de han-
del zo min mogelijk tot last te zijn. GOGEL is geen voorstander van de koffieaccijns 

 
740.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 377-378. Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, 

blz. 117 rk. en 123 rk. Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 42. Kamerstukken II 1870-1871, 54, 
nr. 3, blz. 741 lk. Handelingen II 1870-1871, 28 juni 1871, blz. 1025 rk. onderaan. Handelingen II 
1870-1871, 28 juni 1871, blz. 1021 rk. 

741.  Handelingen II 1870-1871, 28 juni 1871, blz. 1021 rk. 
742.  Kamerstukken II 1870-1871, 54, nr. 3, blz. 741 lk. 
743.  Kamerstukken II 1915-1916, 218, nr. 3, blz. 9 lk. Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, blz. 13, § 7. 
744.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, § 7, blz. 13 rk. 
745.  Handelingen II 1829-1830, 12 mei 1830, blz. 447 lk. 
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omdat die de koffiehandel zou vernielen746. Daarom komt de koffieaccijns in het eerste 
belastingstelsel niet voor en blijft de koffieaccijns ook buiten het tweede belastingstel-
sel (1816-1819) om de vooral op doorvoer gerichte koffiehandel niet te bemoeilijken. 
De concurrentie op de wereldmarkt voor koffie is groot747. Het leggen van 
kostprijsverhogende belastingen op handel en nijverheid zou daarom volgens GOGEL 
funeste gevolgen hebben748. APPELIUS daarentegen is voorstander van heffing niet 
alleen ter zake van het verbruik aan het einde, maar ook elders in de bedrijfskolom. 
Hij is er beslist geen voorstander van om accijnzen uitsluitend op eerste levensbehoef-
ten te laten drukken en staat uitbreiding van lasten voor, die vooral ook gespreid 
zouden moeten zijn over goederen die niet tot die categorie eerste levensbehoeften 
behoren. Accijnzen mogen alleen drukken op goederen en diensten die in het 
binnenland worden verbruikt. Het is, aldus APPELIUS, in de noordelijke Nederlanden de 
opvatting ‘om enkel de binnenlandsche consumtie te treffen, zonder den eigen of 
commissie-handel naar buiten ‘s lands te belemmeren’749. APPELIUS meent dat met 
goede heffingstechnieken het onderscheid tussen goederen die bestemd zijn voor 
binnenlands verbruik enerzijds, en anderzijds identieke goederen die voor de door- en 
wederuitvoer bestemd zijn, goed te maken is ‘en alles komt op de vraag aan, of de 
wetten zoodanig zijn ingerigt, dat er vrees kunne zijn voor de nadeelen, welke 
sommige sprekers voorspellen?’750. Dreigende verstoringen van het vrije 
goederenverkeer door belastingheffing zijn beslist te minimaliseren met doorzichtige 
heffingstechnieken. APPELIUS ziet dus niet in waarom een accijns van koffie niet 
mogelijk zou zijn751. Hij vindt koffie een bijzonder geschikt belastingobject, een solide 
en stabiele belastingbron. Hij onderstreept dat met het trekken van een vergelijking 
met wijn en gedistilleerd (1819): ‘Voorbeelden spreken hier het best, en wanneer ik 
dan aanvoer hetgeen men dagelijks, ten aanzien van wijn en gedistilleerd, ziet 
gebeuren, mag ik veilig besluiten, dat men ook met koffij en suiker voor geene 
buitengewoone stremming te vreezen heeft.’752. De koffieaccijns wordt niet te hoog 
opgevoerd wanneer in aanmerking wordt genomen ‘dat eene consumtie van 6 pond 
koffij per hoofd in het jaar de gebruikers op zes stuivers belasting te staan komt’753. 

Het wetsontwerp voor de koffieaccijns toont het verzet vanuit handelskringen te-
gen de koffieaccijns. Koning WILLEM I blijft echter in verbreding van de belasting-
grondslag naar koffie, en later ook naar andere goederen die niet tot de eerste levens-
behoeften kunnen worden gerekend, een rechtvaardige belastingmaatregel zien. Hij 
geeft APPELIUS de ‘last, om de wezenlijke bezwaren weg te nemen, welke tegen de 
voorgeslagen belasting mogten schijnen te bestaan’754. APPELIUS heeft, zoals gezegd, 
zijn oplossing al klaar. De Tweede Kamer bericht hij, dat de Koning ervan overtuigd is, 

 
746.  Gogel (1820), blz. 176-177. 
747.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 6, blz. 568 rk.  
748.  Gogel (1820), blz. 60. 
749.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 lk.  
750.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425 rk. 
751.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 lk.  
752.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425-426. 
753.  Handelingen II 1818-1819, 6 mei 1819, blz. 390 lk.  
754.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 519 lk. 
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dat de belastingheffing uitstekend naar koffie, thee, suiker en tabak kan worden uitge-
breid ‘daar het Hoogstdenzelven voorkwam, dat de destijds voorgeslagen middelen 
ongelijk meer geschikt waren, om aan een consumtief regt onderworpen te worden, 
aan hetwelk men bovendien voor ver het meeste gewoon was’755. Er moet dus een 
accijns van koffie komen die het binnenlands koffieverbruik zou gaan belasten zonder 
dat de lasten (belastingdruk én uitvoeringslasten) ervan al te veel bij het bedrijfsleven 
zouden neerslaan.  

APPELIUS ontvangt vervolgens de tweeledige opdracht ‘om alle die verzachting in de 
wet te brengen, welke de handel redelijkerwijze konde vorderen, en die met de zeker-
heid van de invordering bestaanbaar zoude worden bevonden’. Ook de tegenstanders 
van de koffieaccijns erkennen de geschiktheid van koffie als belastinggrondslag ‘hoe-
zeer de Koffij op zich zelve vatbaar schijnt voor eene belasting (…)’. De grote ‘maar’ 
komt er in een vloeiende volzin achteraan, inhoudende dat ‘dit object als een groot 
voorwerp van handel niet kan bezwaard worden, vooral bij de eerste hand, zonder den 
handel zelve te belemmeren, en zonder de vreemdeling terug te houden van het doen 
van verzendingen op dit Rijk’756. Volgens het bedrijfsleven is iedere last, ook de klein-
ste administratieve last, schadelijk voor de internationale koffiehandel. 

APPELIUS reageert op ieder van de naar voren gebrachte bezwaren en laat in de eer-
ste plaats blijken dat hij het gegeven van de vrije markt en de gevoeligheden van be-
lastingheffing voor de open economie zeer serieus neemt. De groothandel wordt dus 
geen enkele belemmering in de weg gelegd. Wil men het fictief entrepot niet gebrui-
ken, dan ‘heeft men hun de vrijheid gelaten om hunne Koffij op termijnen van crediet 
in te slaan, en dus bestaat het eerste ontwerp van wet ten hunnen opzigte’. De detail-
handel heeft evenmin iets van de koffieaccijns te vrezen. Wel brengt de accijnsheffing 
mee, dat ondernemers gehouden zijn in bepaalde minimale hoeveelheden in te kopen, 
maar ook dat kan geen bezwaar zijn. De minimumhoeveelheden zijn voor detaillisten 
zeker niet te groot. Het derde bezwaar betreft de administratievelastendruk, ‘de ge-
vorderde formaliteiten, welke men onbestaanbaar rekende met een vrijen handel’757. 
Die vloeit tot op zekere hoogte als vanzelf vooruit uit de structuur van handel en nij-
verheid758. Ook behoeft niet te worden gevreesd dat de schatkist meer teruggeeft dan 
erin vloeit. Dat verschijnsel is ondervangen met het entrepotstelsel759. APPELIUS heeft 
niet de verwachting dat op grote schaal voorraden verzwegen worden, omdat het 
tarief beperkt is en de mogelijkheid van fictief entrepôt openstaat760. Het wetsvoorstel 
wordt aangenomen761. Belast is vanaf 1819 de koffie die Nederland wordt binnenge-

 
755.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425 rk. 
756.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 519.  
757.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520 lk. Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, 

blz. 426 lk. 
758.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 426 lk. 
759.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520. Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, 

blz. 426 lk. 
760.  Kamerstukken II 1818-1819, XII, nr. 12C, blz. 520. 
761.  Wet van 21 mei 1819, Stb. 1819, 32. 
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bracht. Het tarief bedraagt ƒ 0,20 per kilogram762. De koffieprijs bedraagt anno 1819 
ongeveer ƒ 3 per kilogram en derhalve beloopt de accijnsdruk bijna 7%. 

APPELIUS‘ koffieaccijns blijft maar kort van kracht. De bezwaren van de handel hou-
den aan. Onder de belastingherziening 1821 keert de koffieaccijns niet terug. De Ko-
ninklijke Boodschap van 30 april 1821, waarbij het ontwerp voor de tweede belas-
tingherziening (de Stelselwet 1821) aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, kondigt 
de afschaffing van de koffieaccijns aan. De regering laat de argumenten van de koffie-
handel doorslaggevend wegen763. 

In 1825 komt de regering de zuidelijke afgevaardigden tegemoet door de accijns 
van het gemaal af te schaffen en ziet zich daardoor gesteld voor een begrotingstekort 
van ƒ 3,1 miljoen. Zoals gezegd, is de accijns van het gemaal in de zuidelijke Nederlan-
den zeer omstreden764. In de ogen van afgevaardigden van de noordelijke provincies 
komt regering de zuidelijke provincies opnieuw tegemoet door de indiening van het 
voorstel om ter dichting van het begrotingstekort enkele accijnzen te verhogen en de 
koffieaccijns opnieuw in te voeren765. Het voorstel wordt op 15 maart 1830 ingediend 
als onderdeel van een begrotingswet, ook toentertijd ongebruikelijk766. Over de voor-
gestelde accijnsverhogingen wordt nauwelijks gesproken. Het debat gaat nagenoeg 
alleen over het voornemen tot herinvoering van de koffieaccijns. Heel duidelijk komen 
de sturende opvattingen van beide kampen weer aan de oppervlakte: de noordelijke, 
gestoeld op zo veel mogelijk vrijheid van handelsverkeer in een open economie waar-
door handel en nijverheid zo veel mogelijk moeten worden ontzien en accijnsheffing 
zo veel mogelijk moet plaatsvinden aan het eind van de bedrijfskolom, en de zuidelij-
ke, gestoeld op zo veel mogelijk vrijheid van consumptie met beduidend minder 
moeite met het leggen van lasten aan het begin van de bedrijfskolom, waarbij de last 
bij voorkeur wordt gelegd op buitenlandse producten. De tegenstanders, over het 
algemeen afgevaardigden van de noordelijke provincies, onderbouwen hun standpunt 
met de bekende argumenten van schadelijkheid voor de internationale handel. Tegen-
standers waarschuwen voor verplaatsing van de handel naar Bremen en Hamburg. 
Koffie wordt in Nederland dan een gewoon consumptieartikel767. De voorstanders, 
voornamelijk afgevaardigden uit de zuidelijke provincies, menen dat de verhogingen 
geen schadelijke effecten hebben op de productie, handel en de export, omdat de ac-
cijnsdruk beneden die van de buurlanden blijft768. Het lijkt erop dat in 1830 de koffie-
accijns zijn prolongatie zou gaan beleven. De koffieprijzen zijn ten opzichte van 

 
762.  Artikel 1 Wet van 21 mei 1819, Stb. 1819, 32. 
763.  Kamerstukken II 1820-1821, XII, blz. 728-731. Handelingen II 1829-1830, 12 mei 1830, blz. 426 rk. 
764.  Handelingen II 1829-1830, 13 mei 1830, blz. 455 rk. 
765.  Handelingen II 1829-1830, 12 mei 1830, blz. 434 rk. 
766.  Handelingen II 1829-1830, 12 mei 1830, blz. 430 lk. Handelingen II 1829-1830, 13 mei 1830, 

blz. 451 rk. Handelingen II 1829-1830, 15 mei 1830, blz. 473 rk. Handelingen I 1829-1830, 1 juni 
1830, blz. 588. Wet van den 3 junij 1830, houdende nadere regeling der middelen ter voorziening in 
de uitgaven, begrepen in de eerste afdeeling der staatsbegrooting, aanvang nemende met 1830, Stb. 
1830 18. 

767.  Handelingen II 1829-1830, 12 mei 1830, blz. 434-439. 
768.  Handelingen II 1829-1830, 13 mei 1830, blz. 451-455. Handelingen II 1829-1830, 14 mei 1830, 

blz. 458. 
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1819769 met tweederde gedaald770, waardoor de koffieaccijns, zo wordt verwacht, on-
gevoeliger en minder drukkend zou zijn. De accijnsdruk zou zo’n 25% worden. Ook 
neemt het verbruik van koffie zienderogen toe ‘in alle deelen van het Rijk’ en dat geeft 
‘uitzigt op een goed en geldig product van de belasting’. Bovendien is het entrepotstel-
sel intussen zo verbeterd, dat de koffieaccijns ‘nu doelmatig, aanprijzenswaardig en 
verheven boven alle bedenking maken zal’771. Het wetsontwerp wordt in de Tweede 
Kamer met 60 tegen 36 aangenomen772 en in de Eerste Kamer met 23 tegen 11 stem-
men773. Tot daadwerkelijke herinvoering van de koffieaccijns komt het evenwel niet. 
Nog vóór herinvoering wordt de koffieaccijns op 18 november 1830 afgeschaft, als 
gevolg van het uiteengaan van de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden774. De extra 
middelen zijn niet meer nodig775. De minister komt met geheel nieuwe begrotings-
voorstellen. De beide Kamers stemmen hiermee in776. 

Toch laat de optie van de koffieaccijns Tweede-Kamerleden niet los. Minister 
VAN BOSSE (1852) wil de koffieaccijns niet invoeren vanwege de administratievelas-
tendruk die deze oproept bij handel en nijverheid, en ook omdat invoering de vermin-
dering van de belastingdruk van eerste levensbehoeften niet bevorderen: ‘Daarenbo-
ven meen ik te moeten opmerken, dat, wat de koffij betreft, deze inderdaad een volks-
drank is. Ik geloof, het is hier reeds opgemerkt geworden, dat de mindere standen 
weinig bier maar des te meer koffij gebruiken. Zoo de koffij aan eene zware belasting 
onderworpen wordt, zal men dus ook den druk slechts verplaatst, niet weggenomen 
hebben’777. Nog vele malen wordt zowel van regeringszijde als vanuit de Tweede Ka-
mer zijn herinvoering bepleit als tekortendekker (1833778 en 1919779), als financier van 
de afschaffing van de accijnzen van eerste levensbehoeften (1851-1862)780, als alterna-
tief voor de invoering van de effectenbelasting (een van de voorlopers van de IB 
(1878)781), als belastinggrondslag die niet drukt op eerste levensbehoeften en het be-

 
769.  1818-1819: ƒ 1,40 – ƒ 1,50 per pond. 
770.  1830: ƒ 0,50 per pond. 
771.  Handelingen II 1829-1830, 12 mei 1830, blz. 426-427. 
772.  Kamerstukken II 1829-1830, 15 mei 1830, blz. 474 rk.  
773.  Kamerstukken I 1829-1830, 1 juni 1830, blz. 589 rk.  
774.  Wet van 18 november 1830, Stb. 1830, 79. 
775.  Handelingen II 1830-1831, 13 november 1830, blz. 20-26. 
776.  Handelingen II 1830-1831, 13 november 1830, blz. 25-26. Handelingen I 1830-1831, 16 november 

1830, blz. 313. 
777.  Handelingen II 1851-1852, 12 maart 1852, blz. 890 lk. 
778.  Handelingen II 1833-1834, 21 december 1833, blz. 124 lk. 
779.  Handelingen I 1918-1919, blz. 140 rk. 
780.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 548. Handelingen II 1851-1852, 12 maart 1852, 

blz. 890 lk. halverwege onder. Handelingen II 1853-1854, 16 december 1853, blz. 454-457. Hande-
lingen II 1856-1857, 16 december 1856, blz. 487. Kamerstukken II 1858-1859, XV, nr. 3, blz. 500-
502. Kamerstukken II 1859-1860, 2, blz. 202 lk. Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, 
blz. 17 rk. Kamerstukken II 1862-1863, CV, nr. 17, blz. 1375 rk. Handelingen II 1862-1863, 
20 september 1862, blz. 21. 

781.  Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 5, blz. 16. Kamerstukken II 1878-1879, 107, nr. 6, blz. 37. 
Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 548. 
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drijfsleven niet zou bemoeilijken met administratieve lasten (1879)782, als ‘correctief of 
behoedmiddel tegen het misbruik van sterken drank’ (1879)783, als substituut voor 
thee (1923)784, als alternatief voor de accijns van alcoholvrije dranken ofwel de fris-
drankenaccijns (1971)785, maar tot prolongatie van de heffing van de koffieaccijns is 
het tot op de dag van vandaag niet gekomen786. 

Hoewel koffie als grondslag wordt genoemd, blijft de uitbreiding van de frisdran-
kenaccijns in 1982 beperkt tot vruchtensappen787. Naar verluidt waren dranken, zoals 
koffie, thee en soep, die zijn bestemd om warm te worden gedronken, niet onder het 
begrip limonade te brengen788. De aanpassingen van de accijnswetgeving in het kader 
van de interne markt hebben evenmin tot accijnsheffing van koffie geleid (1992)789. Op 
basis van de Internationale Koffieovereenkomst 1983790, door de EG als zodanig goed-
gekeurd, is het immers tot 30 september 1994 niet mogelijk nieuwe belastingen op 
koffie te heffen. Slechts landen die dergelijke belastingen hadden, zoals Duitsland en 
België791, hebben deze mogen behouden792. In tegenstelling tot de Koffieovereenkomst 
1983 bevat de nieuwe Internationale Koffieovereenkomst 1994 geen bepalingen voor 
maatregelen gericht op het nastreven van prijsstabilisatie793. De mogelijkheid voor een 
communautaire of nationale koffieaccijns ligt weer open. 

3.5.3 Thee 

‘Als een artikel, dat bijna uitsluitend hier te lande wordt geconsumeerd en derhalve met 
een accijns mag worden bezwaard, is de thee te beschouwen. Scheepvaart noch handel 
zal hierdoor benadeeld worden, nu door het tarief in het eerste en door de algemeene 
entrepôts in het laatste wordt voorzien; terwijl de uitvoer aan de landzijde niet noe-
menswaardig is.’794 

 
MR. A.W.N. VAN TETS VAN GOUDRIAAN, 

minister van Financiën, 1831 
 

 
782.  Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 lk. Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 7, blz. 46 lk. 
783.  Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 lk. 
784.  Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 rk. Handelingen II 1923-1924, 12 maart 1924, 

blz. 1169-1184. 
785.  Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1078 rk. 
786.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 548 rk. Kamerstukken II 1858-1859, XV, nr. 3, blz. 501 rk. 
787.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 187, nr. 3, blz. 3-4. 
788.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 20. 
789.  Handelingen II 1992-1993, 24 november 1992, blz. 26-1879. 
790.  Trb. 1983, 73, laatstelijk gewijzigd Trb. 1993, 190. 
791.  Kamerstukken I, 1992-1993, 22 843, nr. 99b blz. 4. 
792.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 5, blz. 9. 
793.  Medio 1989 moest het instrument voor prijsstabilisatie van de Internationale Koffieovereenkomst 

1983 – het export-quotastelsel – buiten werking worden gesteld wegens de nadelige effecten er-
van. Kamerstukken I en II 1994–1995, 24 277, nrs. 315 en 1. 

794.  Kamerstukken II 1831-1832, XXI, nr. 5, blz. 795 rk. 
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De theeaccijns is slechts naar het spraakgebruik een accijns. In werkelijkheid is hij een 
invoerrecht. De heffing ervan is uitsluitend gericht op het verkrijgen van algemene 
middelen. Meer dan een eeuw lang is over zijn bestaan dan wel zijn invoering gede-
batteerd. Er wordt vrij algemeen gesproken van een accijns, omdat in Nederland geen 
thee wordt verbouwd en alle thee wordt ingevoerd. Minister COLIJN (1924) is daarin 
een van de voorgangers: ‘Voor zoover dit wetsontwerp de thee betreft, is het feitelijk 
een accijns, die wordt voorgesteld. Het recht wordt geheven in den vorm van een 
invoerrecht maar waar de thee is een artikel, dat in Nederland tot nog toe nog niet 
verbouwd wordt, is er natuurlijk geen sprake van, dat de werking van dit recht ook 
maar eenigszins anders zou zijn dan de werking van een accijns. Het gaat dus om de 
vraag kan de accijns een plaats vinden onder de belastingen, die naar draagvermogen 
worden geheven’795. Ook nadien spreekt minister DE GEER (1927) over de ‘thee-
accijns’796. 

Het invoerrecht wordt beleefd als accijns omdat dit invoerrecht geen thuismarkt-
beschermende functie heeft. Ten behoeve van de heffingsgrondslag thee is gekozen 
voor de heffingstechniek van het invoerrecht ter beperking van de administratievelas-
tendruk voor de theegroothandel. Voor de toepassing van de Wet op de Omzetbelas-
ting 1933 is het invoerrecht van thee eveneens een accijns797. 

De theeaccijns, ofwel het invoerrecht van thee, wordt beschouwd als een van de 
minst drukkende verbruiksbelastingen. Het treft een genotmiddel, ‘meer een artikel 
van weelde dan van behoefte’798, dat relatief het meest door de meergegoeden gecon-
sumeerd wordt, het geeft een aanzienlijke bate aan de schatkist, brengt weinig per-
ceptiekosten met zich mee en wordt nagenoeg niet ontdoken. Het theeverbruik in 
Nederland blijft bij stijging of daling van de prijs en van het recht vrijwel stationair. 
Een noemenswaardige compensatie van een verdere vermindering van het recht door 
een vermeerdering van enige betekenis van het verbruik is dan ook stellig niet te ver-
wachten. Op het totaal van de Indische thee-export zou een kleine toeneming van de 
afzet in Nederland verhoudingsgewijze nog minder betekenen799. 

Thee wordt dikwijls als een geschikte grondslag voor accijnsheffing voorgesteld800. 
Minister VAN BOSSE (1852) voelt niets accijnsheffing van thee: ‘Ten aanzien van de thee 
meen ik te mogen doen opmerken, dat deze reeds door eene tamelijk zware belasting 
getroffen is. Die belasting is welligt voor verhooging vatbaar; maar, met het oog op de 

 
795.  Handelingen II 1923-1924, 12 maart 1924, blz. 1173 lk. 
796.  Handelingen I 1926-1927, 1 april 1927, blz. 535. 
797.  Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 2, blz. 17 lk.: ‘Aan artikel 7, tweede lid, der Omzetbelastingwet 

1933, Staatsblad, n°. 546, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 augustus 1938, Staatsblad n°. 407, 
wordt de volgende zin toegevoegd: In dit verband worden het volgens post 135 van het bij de ta-
riefwet 1934 behoorende tarief verschuldigde invoerrecht op thee en het ingevolge de Benzinewet 
1931 verschuldigde bijzonder invoerrecht op benzine niet als een invoerrecht maar als een accijns 
aangemerkt’. 

798.  Handelingen II 1851-1852, 8 maart 1852, blz. 820 rk. 
799.  Kamerstukken II 1937-1938, 2. Hoofdstuk VIIB., nr. 8, blz. 13 rk., Bijlage A. 
800.  Handelingen II 1851-1852, 8 maart 1852, blz. 820 rk. Handelingen II 1862-1863, 11 november 1862, 

blz. 95 lk. Handelingen I 1863-1864, 31 december 1863, blz. 1323. Handelingen II 1868-1869, 
24 november 1868, blz. 291-293. Handelingen II 1876-1877, 15 februari 1877, blz. 837-838.  



3.5 Hoofdstuk 3 / Rechtsgronden 

242 

mindere consumtie van dit artikel, geloof ik, dat zij niet zeer rijk in opbrengst zal 
zijn.’801. In 1858 debatteert de Tweede Kamer over de voors en tegens van de invoering 
van de theeaccijns en concludeert, dat gegeven het bestaan van het invoerrecht de 
opbrengst in alle varianten steeds een beperkte zal zijn802. Zolang de theeaccijns niet 
bestaat, levert de thee zijn bijdrage aan de behoeften van de schatkist door verhoging 
van het invoerrecht dat daarop is gevestigd803. 

In 1865 wordt voorgesteld accijns van thee te heffen ter financiering van de af-
schaffing van de gemeentelijke accijnzen. Minister BETZ wijst dat idee om dezelfde 
reden af: ‘En nu de thee zelf. Mij dunkt 25 cents is niet te veel. Het moge waar zijn, dat 
thee is een volksdrank, ik wil dat zelfs voor een oogenblik aannemen, – maar daaruit 
volgt nog niet dat het een eerste levensbehoefte is. Al wat volksdrank is, is geen eerste 
levensbehoefte. Gedistilleerd is in zekere mate ook een volksdrank, maar niemand zal 
beweren, dat het tot de eerste levensbehoeften behoort. Wie drinken de meeste thee 
en op wie zal dus deze belasting het meeste drukken? De meestgegoeden. De minder 
gegoeden drinken in den regel geen thee, maar koffij. En zal nu de minder gegoede 
klasse zoo zwaar gedrukt worden wanneer zij voor de weinige thee die zij gebruikt, 25 
cents per Nederlandsch pond meer belasting moet betalen? Mij dunkt een Neder-
landsch pond thee strekt ver, vooral wanneer het gebruikt wordt in zoo geringe quan-
titeiten als bij de mindere klasse het geval is’804. 

Thee wordt in vergelijking met alcoholhoudende dranken laag belast (1883). ‘In 
vergelijking met gedistilleerd, ‘t welk hier te lande in zoo ruime mate gebruikt wordt, 
is de thee zéér laag belast. En de ondervinding in Engeland leert, dat het gebruik van 
dien drank zelfs onder een veel hooger recht niet achteruitgaat.’, In sommige gedeel-
ten des lands wordt thee ‘ook door de zoogenaamde » kleine burgerij” als gewone 
drank gebruikt’, maar dat kan geen reden zijn ‘om dien drank van elke verhooging vrij 
te stellen. Evenmin schijnt daarvan achteruitgang van de planters op Java te vreezen, 
al is het niet onmogelijk dat het verbruik hier te lande door de hoogere rechten 
eenigszins zal worden tegengegaan.’805. Ter gelegenheid van de behandeling van enke-
le wijzigingen in de Wet IB 1914 wordt aangedrongen op belastingheffing van thee, 
koffie en cacao als alternatief voor voorgestelde aanpassingen in de inkomstenbelas-
ting (1915)806.  

Tegen lastenverzwaringen op koffie, thee, cacao en tabak wordt dikwijls inge-
bracht, dat de handel in die goederen zich naar buiten Nederland zal verplaatsen. In 
relatie tot de belastingheffing van thee geeft minister VAN GIJN (1916) tijdens een 
debat over het heffen van het registratie- en zegelrecht van transacties over openbare 
veilingen desgevraagd als zijn mening, dat ‘Indien men echter 20 millioen nieuwe 
belastingen moet hebben dan kunnen wij niet den handel in de handelssteden geheel 
vrij houden; de vrees echter, dat ik door deze heffing den thee- en tabakshandel, wel-

 
801.  Handelingen II 1851-1852, 12 maart 1852, blz. 890 lk. 
802.  Kamerstukken II 1858-1859, XV, nr. 3, blz. 502. 
803.  Kamerstukken II 1883-1884, 93, nr. 3, blz. 1-2. 
804.  Handelingen II 1864-1865, 22 mei 1865, blz. 10187. 
805.  Kamerstukken II 1883-1884, 93 en 98, nr. 6, blz. 11. 
806.  Kamerstukken II 1915-1916, 204, nr. 6, blz. 46 lk. 



Rechtsgronden van niet meer bestaande accijnzen 3.5 

243 

ke niet zoo gemakkelijk te verplaatsen is en zich door de sleur vasthoudt aan de plaats, 
waar hij gevestigd is, zou verdrijven, deel ik niet’807. Minister COLIJN (1924) vindt het 
gezocht te stellen, dat het hoger belasten van thee het gebruik van sterke drank zou 
bevorderen. Thee wordt meer gebruikt ‘in den huiselijken kring’ en sterke drank meer 
daarbuiten. Thee en bier behoren volgens de minister ook niet tot de eerste levensbe-
hoeften, zodat daarop in het algemeen belang een last gelegd kan worden808. De be-
windsman ziet geen verband tussen het gebruik van thee en de bestrijding van het 
alcoholgebruik. Vanuit de Tweede Kamer wordt erop gewezen (1924) dat het drinken 
van thee in brede lagen van de bevolking voorkomt en dat verhoging van de lasten op 
dit product indruist tegen het draagkrachtprincipe809. Prijsverhogingen van thee laten 
slechts betrekkelijk geringe effecten zien op het verbruik810. 

Tot ver in de tweede helft van de 20e eeuw blijft de theeaccijns denkbeeldig. Het 
Tweede-Kamerlid TERLOUW (1971) wijst op de koffieaccijns en de theeaccijns als alter-
natief voor de accijnsheffing van bronwater: ‘Het voorstel om accijns te heffen op 
alcoholvrije dranken komt op een moment dat het drinkwater in Nederland zo in 
kwaliteit achteruit is gegaan dat schoon drinkwater levendig wordt verhandeld. Mag 
ik aannemen dat de voorgestelde accijns voor dit Noors bronwater niet geldt? In vele 
gezinnen grijpt men ook gretig naar mineraalwater. Kun je in deze situatie de alcohol-
vrije dranken als luxe betitelen? Mijn fractie betwijfelt dit. De keus is erg willekeurig. 
Waarom niet opnieuw een accijns gelegd op koffie of thee?’811. Nadien is de roep om 
de theeaccijns geheel verstomd. 

3.5.4 Sigarettenpapier 

‘Op het behoud van de onbelangrijke accijns op sigarettenpapier, welke hier te lande 
ook weinig bevrediging heeft geschonken, wordt door de Regering evenmin prijs ge-
steld.’812 

 
De ministers van Financiën, van Buitenlandse Zaken, 

van Economische Zaken, van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening en van Justitie, 1948 

 
Bij de totstandbrenging van de tabaksaccijns in de Tabakswet 1921 wordt de moge-
lijkheid opengehouden om ook van sigarettenpapier accijns te heffen813. De ratio daar-
van ligt niet zozeer in de te verwachten opbrengst, maar veeleer in de omstandigheid, 
dat de heffing is bedoeld als compensatie voor de druk, die de binnenlandse sigaret-

 
807.  Handelingen II 1916-1917, 14 december 1916, blz. 882 lk. 
808.  Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 lk. 
809.  Handelingen II 1923-1924, 12 maart 1924, blz. 1173 lk, en blz. 1182 lk. 
810.  Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 rk. Handelingen II 1923-1924, 12 maart 1924, 

blz. 1168-1169. Kamerstukken II 1923-1924, 196, nr. 5, blz. 7 rk. Handelingen II 1923-1924, 
12 maart 1924, blz. 1173-1174. 

811.  Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1078 rk. 
812.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2. 
813.  Artikel 60 Tabakswet. Wet van 6 mei 1921, Stb. 712. 
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tenindustrie van de sigarettenaccijns ondervindt814. Omdat hier te lande geen sigaret-
tenpapier vervaardigd wordt, beperkt de accijns zich, aldus minister OUD (1936), tot 
het heffen van een invoerrecht op het buitenlandse artikel. Wegens het ontbreken van 
binnenlandse productie van sigarettenpapier zijn voor het heffen van een accijns, 
zoals geregeld in de Tabakswet, geen nadere bepalingen vastgesteld. Wel is sprake van 
een omvangrijke smokkelhandel in sigarettenpapier. Ter beteugeling van dit euvel 
wordt niet gekozen voor afschaffing van de accijns van sigarettenpapier met als com-
pensatie verhoging van de accijns van kerftabak (shag). Kerftabak wordt gebezigd voor 
het zelf vervaardigen van sigaretten, maar tot een zekere snede ook voor de pijp, maar 
aan het vullen en roken van de pijp komt geen sigarettenpapier te pas. Deze spagaat 
vormt het bezwaar tegen heffing van een hogere accijns van kerftabak en het afschaf-
fen van de accijns van sigarettenpapier815. 

De BENELUX-accijnsunificatie brengt het einde van de accijns van sigarettenpapier. 
Nederland heeft weinig moeite met de afschaffing van de accijns van sigarettenpa-
pier816. België en Luxemburg kennen deze accijns niet. De opbrengst van de accijns is 
‘te verwaarlozen’, aldus de bewindslieden817. Met de intrekking van artikel 60 van de 
Tabakswet 1921 komt de accijns van sigarettenpapier op 20 december 1948 aan zijn 
einde818. 

3.5.5 Speelkaarten 

‘De met 1 Mei 1920 inwerking getreden belasting op speelkaarten is in menig opzicht 
tegengevallen.’819 

 
JHR. MR. D.J. DE GEER, 

minister van Financiën, 1925 
 

De speelkaartenaccijns is een oude belasting, in vroeger tijden dikwijls geheven, die 
hier te lande bij het aanboren van nieuwe belastingbronnen in 1920 opnieuw tot leven 
komt820. De accijns vindt zijn oorsprong in Frankrijk, waar de speelkaarten voor het 
eerst aan belasting worden onderworpen bij een edict van 22 maart 1583 van Koning 
HENRY III, met het tweeledige doel de openbare zedelijkheid te beschermen en tevens 

 
814.  De opbrengst van de accijns van sigarettenpapier bedraagt over het tijdvak 1 juli 1935 tot 30 juni 

1936 ƒ 80 583,53. 
815.  Kamerstukken II 1937-1938, 2. VIIB, nr. 8, blz. 11 en 13 rk. Zie onder meer: Wet van 19 maart 1932, 

Stb. 110. 
816.  Kamerstukken II 1948-1949, 839, nr. 5, blz. 2. 
817.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 3. Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 6. 
818.  Kamerstukken II 1947-1948, 839, nr. 3, blz. 2. De in artikel 2 van het Verdrag vermelde accijns van 

sigarettenpapier is afgeschaft bij de Wet van 15 december 1948, Stb. I-546, in werking getreden op 
20 december 1948 bij Koninklijk Besluit van 17 december 1948, Stb. I-556. Wet van 15 juni 1951, 
Stb. 215. 

819.  Kamerstukken II 1925-1926, 361, nr. 3, blz. 1 rk. 
820.  Zie voor een historische bijdrage over de speelkaartenaccijns: Th.J.J. Holleman, Speelkaart-belas-

ting, Een Bataafse ordonnantie uit 1795, MBB 1990/45, en Sickenga (1865), blz. 11 en 183. 
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aan de Staat een bron van inkomsten te verschaffen. Afgeschaft door het decreet van 
2 maart 1791, wordt het recht op speelkaarten weer ingevoerd bij de wet van 
9 Vendémiaire an VI in de vorm van het formaatzegel. Bij de wet van 5 Ventôse an Xll 
wordt de inning opgedragen aan de administratie der indirecte belastingen. Herhaal-
delijk worden in Frankrijk de tarieven van de speelkaartenaccijns gewijzigd, het laatst 
bij de wet van 29 december 1895. 

Accijnzen van speelkaarten worden in de 19e eeuw geheven in verschillende Duitse 
staten, in Oostenrijk, Engeland, Italië, Griekenland, Roemenië en Japan. Hier te lande 
wordt de accijns aan het einde van de 18e eeuw in de gewesten Utrecht en Holland 
geheven. In het systhema-GOGEL (1805) neemt hij een plaats in onder de voorwerpen 
van handel en weelde, waarop volgens de ordonnantie van 2 december 1805 het recht 
van het klein zegel wordt geheven. Na de inlijving van de Nederlanden bij Frankrijk 
wordt ook hier te lande met de Franse wetgeving de speelkaartenaccijns ingevoerd, 
welke na het vertrek van de Fransen niet wordt voortgezet, zoals dat met de dagblad-
accijns wel het geval is.  

Na de Franse tijd wordt herhaaldelijk de aandacht van de regering gevestigd op de 
mogelijkheid van de herinvoering van de speelkaartenaccijns821. Minister DE MEESTER 
(1906) meldt in het licht van nieuwe en bestaande belastingen die verschillende goe-
deren treffen, de verdere mogelijkheid van de speelkaartenaccijns pro memorie: ter 
vestiging in de hoofden van hen die daarover kunnen meebeslissen822. De bewindsman 
acht het aanbevelenswaardig de elders in andere landen al belaste speelkaarten hier te 
lande niet langer onbelast te laten. Minister TREUB (1915) meent ‘dat een belasting op 
speelkaarten als weeldebelasting in beginsel volkomen is te rechtvaardigen. Waar de 
tegenwoordige tijdsomstandigheden dringend eischen, dat ‘s lands middelen worden 
versterkt, heeft hij dan ook niet geaarzeld aan de speelkaartenbelasting eene plaats, zij 
het ook eene bescheidene, te verleenen in de voorstellen, welke de Kamer zullen be-
reiken’823. TREUB verwacht bij de invoering van de speelkaartenaccijns dan ook geen 
problemen824. 

Spellen speelkaarten worden ongeacht herkomst eenmalig belast. Vrijgesteld zijn 
speelkaarten met geen grotere afmetingen dan 35 bij 27 millimeter. Speelkaarten die 
onder ambtelijk toezicht worden uitgevoerd, blijven buiten de heffing. Tegen betaling 
van de verschuldigde accijns volgt de afstempeling van de speelkaarten. Een kaartspel 
waarvoor de accijns voldaan is, is te herkennen aan een merkteken op de schoppen-
aas. De prijs van een kaartspel bestaat in 1925 voor 87% uit belastingen. Producenten 
en handelaren staan onder ambtelijk toezicht en zijn verplicht boek te houden en 
daarin desgevraagd inzage te verschaffen825. De jaarlijkse opbrengst wordt geraamd op 
ƒ 200.000. Het enige argument tegen de belasting is het hygiënische aspect van vuile 
speelkaarten, waardoor de vraag rijst, of ‘de eenige anti-hygiënische belasting, welke 

 
821.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 rk. Kamerstukken II 1858-1859, XV, 

nr. 3, blz. 502 rk. Handelingen II 1905-1906, blz. 346, 474 en 501. 
822.  Kamerstukken II 1906-1907, 98, nr. 3, blz. 15 lk. 
823.  Kamerstukken II 1915-1916, 220, nr. 3, blz. 3 rk. 
824.  Kamerstukken II 1915-1916, 198, nr. 3, § 9, blz. 22 lk. 
825.  Kamerstukken II 1915-1916, 220, nr. 3, blz. 4 rk. 
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in ons vaderland zal bestaan – kan worden aanvaard’. Minister DE VRIES (1919) is niet 
bang dat er als gevolg van de nieuwe belasting langer vuile speelkaarten worden ge-
bruikt, maar geeft de kaartspelers het welgemeend advies om zo veel mogelijk met 
nieuwe kaarten te spelen826. 

De werking van de speelkaartenaccijns valt in menig opzicht tegen. De opbrengst 
blijft ver onder de geraamde ƒ 200.000 ‘s jaars827, ‘alzoo veel minder dan men zich had 
voorgesteld’. Het meest teleurstellend is, dat na 1922, wanneer de vóór de invoering 
van de speelkaartenaccijns door het publiek opgedane voorraden opraken, de op-
brengst niet sterker is toegenomen. Maar niet om deze reden stelt minister DE GEER 
(1925) voor om de speelkaartenaccijns af te schaffen. De frauduleuze invoer van onge-
stempelde kaartspellen heeft allengs zulke afmetingen aangenomen en een in die 
mate onhoudbare toestand geschapen, dat slechts de keuze overblijft tussen afschaf-
fing van de accijns óf over te gaan tot verscherping van de handhaving, hetgeen de 
heffing kan verzekeren. Het einde van de speelkaartenaccijns is daar. ‘Het is den on-
dergeteekende daarom voorgekomen dat het beter is de heffing te staken, al moet de 
schatkist dientengevolge zoowel de jaarlijksche opbrengst der speelkaartenbelasting 
als die van het daarmede samenhangend hoogere invoerrecht op speelkaarten mis-
sen’. Het ontwerp van wet tot afschaffing van de speelkaartenbelasting wordt in de 
beide Kamers aangenomen zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming. Voor de 
afschaffing wordt een zodanig ruime termijn genomen, dat de handel gelegenheid zal 
hebben zich van voorraden gestempelde spellen te ontdoen, voordat die afschaffing in 
1927 een feit wordt828. 

3.5.6 Uranium 

‘De elektriciteitssector staat op het standpunt dat die afnemers die een contract hebben 
waarbij de elektriciteitsprijs rechtstreeks gerelateerd wordt aan de opwekking met 
kerncentrale ook rechtstreeks belast worden met de kosten van de uraanbelasting.’829 

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

bewindslieden van Financiën en van VROM, 13 december 1993 
 

Aan de opkomst en teloorgang van de accijns van uranium zijn weinig woorden be-
steed. Uranium wordt in 1987 niet opgenomen in de grondslag van de Wabm-brand-
stoffenbelastingen en in 1991 niet in de ontwerpen voor de Wet verbruiksbelastingen 
van brandstoffen, geheven naar een milieugrondslag. In 1987 niet omdat de in de 
Wabm opgenomen brandstofheffingen ertoe strekken slechts bestaande heffingen te 
vervangen. De Kernenergiewet kent geen heffingen, maar omvat een geheel ander 
systeem dan dat van de bestaande heffingen in de milieuwetgeving. Het Bijdragenbe-

 
826.  Handelingen II 1918-1919, 8 juli 1919, blz. 2919 rk. 
827.  De opbrengsten van 1920 t/m 1925 bedragen achtereenvolgens: ƒ 186.841,75 (1920), ƒ 75.140,25 

(1921), ƒ 76.049,91 (1922), ƒ 88.793,33 (1923), ƒ 107.046,26 (1924), ƒ 97.106,83 (1925). 
828.  Kamerstukken II 1925-1926, 361, nr. 3. 
829.  Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 24. 
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sluit Kernenergiewet 1981 kent bijdragen, die zijn gekoppeld aan de aanvrager van 
een vergunning of de vergunninghouder830. In 1991 wordt uranium niet in de belas-
tingheffing betrokken omdat de bewindslieden van mening zijn, dat uranium in tech-
nische zin geen brandstof is. De heffingsobjecten blijven beperkt tot de fossiele brand-
stoffen in aansluiting op de bestaande praktijk van de Wabm-belastingheffing831. Daar-
in komt uranium niet voor, hoewel over opname daarvan in de ‘80-er jaren van de 20e 
eeuw regelmatig gedebatteerd wordt832. Daarop voortbouwend vinden diverse Twee-
de-Kamerleden (1991) dat uranium in een brede verbruiksbelasting op brandstoffen 
niet buiten aanmerking kan blijven. Uranium draagt weliswaar niet bij aan de 
CO2-emissie, maar heeft wel energie-inhoud833. Een jaar later achten de bewindslieden 
een technisch uitvoerbare vormgeving nog steeds niet goed mogelijk. Maar dan 
dwingt het amendement-VAN DER VAART (1992) de bewindslieden uranium-235 in de 
reeks verbruiksbelastingen op milieugrondslag op te nemen834. Het amendement be-
oogt het verbruik van uranium-235 voor de opwekking van elektriciteit op gelijke voet 
te belasten als het verbruik van fossiele brandstoffen voor hetzelfde doel. Hoewel 
slechts 65% á 70% wordt verspleten, wordt door alle uranium-235 te belasten, op 
evenwichtige wijze rekening gehouden met de energie die vrijkomt bij de splijting van 
plutonium dat tijdens het proces ontstaat. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer 
wordt besloten de inwerkingtreding uit te stellen tot 1 januari 1997835. Dit uitstel 
houdt verband met de omstandigheid dat vrijwel de gehele verwachte opbrengst zou 
gaan drukken op slechts twee belastingplichtigen. Dit bezwaar wordt in de tussentijd 
ondervangen door de uraniumbelasting te verwerken in de landelijke verrekening van 
productiekosten van elektriciteit, analoog aan de wijze waarop de BSB op de overige 
brandstoffen (aardgas, kolen) wordt doorberekend.  

De uraniumbelasting komt in werking per 1 januari 1997836. De verbruiksbelasting 
van uranium is primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen. Daarnaast is 
er de doelstelling van duurzame ontwikkeling: het tegengaan van vervuiling en het 
terugdringen van energieverbruik. Deze komt tot uiting in het gekozen heffingsobject. 
Zij wordt geheven ter zake van het verbruik van uranium. De lasten worden geacht te 
worden afgewenteld op de afnemers van elektriciteit837. Deze kenmerken duiden de 
uraniumbelasting als een accijns.  

Vier jaar later doet het gelijkheidsoogmerk van het amendement-VAN DER VAART de 
uraniumbelasting per 1 januari 2001 weer verdwijnen. Met ingang van die datum 
worden fossiele brandstoffen die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit 
niet langer in de BSB betrokken, zodat voorzetting van de uraniumbelasting een onge-

 
830.  Kamerstukken II 1986-1987, 19 752 nr. 7, blz. 8. 
831.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 5, blz. 10. 
832.  Handelingen II 1986-1987, 8 september 1987, blz. 99-5080 e.v. Handelingen II 1989-1990, 

19 december 1989, blz. 24-930 e.v. 
833.  Kamerstukken II 1991-1992, 22 405, nr. 4, blz. 12. 
834.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 849, nr. 6, blz. 45, en nr. 7, blz. 1-2. 
835.  Handelingen I 1994-1995, 20 december 1994, blz. 366 en 381. 
836.  Kamerstukken II 1997–1998, 25 605 nrs. 1–2, blz. 12. Kamerstukken II 1997-1998, 25 689, nr. 6, 

blz. 35. Besluit van 26 oktober 1996, Stb. 1996, 543. 
837.  Kamerstukken I 1993-1994, 22 849 en 22 851, nr. 91b, blz. 24. 
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lijke behandeling zou hebben betekend838. De BSB op de voor de elektriciteitsopwek-
king gebruikte brandstoffen, en de uraniumbelasting (de inputbelastingen) worden 
omgevormd naar een belasting op de levering van elektriciteit aan eindgebruikers 
(outputbelasting), opgenomen in de EB839. 

3.5.7 Vee 

‘de belasting op het geslagt, een oude kennis in deze Kamer.’840 
 

MR. J.L. DE BRUYN KOPS, 
lid van de Tweede Kamer, 19 december 1874 

 
De accijns van het geslacht (bestiaal) is de vijfde van de acht accijnzen van het sys-
thema-GOGEL van 1805. Om dezelfde reden als de accijns van het gemaal komt de 
accijns van het geslacht in het tweede (1816-1819) en het derde belastingstelsel 
(1819-1822) niet voor. De Stelselwet 1821, waarin het vierde belastingstelsel is vorm-
gegeven, doet de accijns van het geslacht via een afzonderlijke heffingswet per 1 ja-
nuari 1823 herleven, tezamen met de accijns van het gemaal841. Samen hebben zij een 
opwaarts effect op de brood- en vleesprijzen en samen zijn zij een van de oorzaken 
van de scheiding van Nederland en België (1830)842. 

De accijns van het geslacht is een oude belasting en wordt geheven ter zake van het 
binnenlands verbruik van vlees843 en wordt gedragen door de verbruiker: ‘zoo be-
draagt die accijns, met zegel en opcenten, altijd 15 per cent van de waarde: die 15 per 
cent, ze moeten toch aan den slager worden gerestitueerd, en door wien anders dan 
door den consumateur?’844. De accijns wordt geheven naar de waarde (ad valorem) van 
levend te slachten vee845. Het slachten van dieren is synoniem aan verbruik846. ‘Het doel 
van den accijns is om het gebruik van hetgeen gegeten wordt te treffen’847. Een nadeel 
van de accijns van het geslacht is ‘dat zij op zich zelve ook zwaarder wordt met de 
meerdere duurte van het slagtvee. Zoo als zij nu geheven wordt is zij niets dan een 
tiend’848. Een hogere belastingopbrengst is deels een schijnopbrengst. Naarmate de 
vleesprijzen stijgen, neemt het verbruik van vlees af omdat het buiten het bereik komt 

 
838.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 415, nr. 3, blz. 21. 
839.  Kamerstukken II 2000-2001, 27 431, nr. 3, blz. 16. 
840.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 746 rk. 
841.  Wet van 2 augustus 1822, Stb. 31. 
842.  Brugmans (1976), blz. 181. 
843.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 746 rk. 
844.  Handelingen II 1853-1854, 15 december 1853, blz. 434 lk. Kamerstukken II 1896-1897, 2. Midd. 7, 

blz. 3, Bijlage A. 
845.  De accijns bedraagt 10% van de waarde van alle geslacht wordende stieren, ossen, koeien, vaarzen, 

pinken, kalveren, schapen en lammeren en 8% van de waarde van de geslacht wordende varkens en 
speenvarkens. 

846.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 747 lk. 
847.  Kamerstukken II 1896-1897, 2. Midd. 7, blz. 3, Bijlage A. 
848.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 746-747. 
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van de mindergegoeden. De maatstaf van heffing is de waarde van de te slachten die-
ren onder het recht van benadering van de fiscus. Wordt de waarde door de fiscale 
autoriteit geschat, dan kan de belanghebbende vorderen, dat het vee tegen die waarde 
wordt overgenomen door de taxateur. De belanghebbende kan ook een eigen aangifte 
naar de waarde doen, maar de fiscale autoriteit behoudt het recht van benadering 
(koop) voor, met 5%, later 7% verhoging. De accijns wordt verschuldigd en de voldoe-
ning ervan gevorderd direct voorafgaand aan het slachten. 

Op vlees drukt echter niet alleen de accijns van het geslacht, maar ook ‘den accijns 
van het zout waarmede het is ingezouten’849. Deze dubbele belasting heeft geleid tot 
bijzonder hoge uitvoeringslasten. Niet alleen de ‘menigvuldigheid van onze accijnsen’, 
maar ook het verschil in heffingstechniek ‘is de oorzaak, dat zeer vele belastingschul-
digen met de administratie der belastingen in aanraking komen’850. Want niet alleen 
ondernemers worden geconfronteerd met het vervullen van formaliteiten en belas-
tingcontroles. Belastingcontrole vindt ook bij de eindverbruiker plaats, zulks niet tot 
ieders genoegen, aldus het Tweede-Kamerlid BARON SLOET TOT OLDHUIS (1853): ‘Boeren 
en burgers staan onophoudelijk bloot aan huiszoeking. Niet alleen dringen de com-
miesen in de huizen en doorzoeken zij die van de hanebalken tot in den kelder, in het 
kraambed der huismoeder en de wieg van den zuigeling, maar zij gaan zelfs verder, zij 
tasten tot over den elleboog in de vleeschkuip, halen het vlees er uit, likken er aan om 
te proeven of het oud of versch gezouten is, en dan blijven zij nog binnen den kring 
der wet; dan gaan die ambtenaren den kring hunner wettelijke bevoegdheid niet te 
buiten’851. 

Tijdens de behandeling van de begroting 1851 dringen veel Tweede-Kamerleden, 
waaronder het lid DE POORTER (1850), aan op de afschaffing van de brandstoffenaccijn-
zen en de ‘belasting op het spek’, te weten de accijns van het geslacht: ‘belasting op 
het spek, daardoor zoude tevens ook grootendeels vervallen de hatelijke wet van 14 
December 1844, die het onderzoek tot uwe slaapstede moet toelaten, die de zieken 
van hun bed doet opstaan en dat alles in naam van de wet. Wat is er nu van Neder-
lands vrijheid onder die wet geworden?’852. Deze wettelijke bevoegdheden kunnen, 
aldus het Tweede-Kamerlid BARON SLOET TOT OLDHUIS (1853), rekenen op minimale 
maatschappelijke acceptatie. Hij zet deze uitspraak kracht bij door het hierboven 
ingeleide voorval aldus te vervolgen: ‘Maar die laatste fiscale operatie was toch te veel 
voor een landelijke huismoeder en hare volwassene dochter in het district Steenwijk. 
Die huismoeder kon niet begrijpen, dat de wet zulk eene bevoegdheid gaf aan de 
commiesen; zij begreep, dat zij meesteres was van den vleeschkuip; beiden grepen de 
hooivorken aan, en zij zouden de commiesen onveraccijnsd geslagt hebben, zoo deze 
niet voor de beide amazonen ijlings het hazenpad hadden gekozen. Tot zulk een on-
wettig verzet leidt deze belasting’853. 

 
849.  Handelingen II 1853-1854, 15 december 1853, blz. 434 lk. 
850.  Kamerstukken II 1850-1851, LVII, nr. 3, blz. 374 lk. 
851.  Handelingen II 1853-1854, 15 december 1853, blz. 437 lk.  
852.  Handelingen II 1850-1851, 24 december 1850, blz. 510 lk. 
853.  Handelingen II 1853-1854, 15 december 1853, blz. 437 lk en 438 rk.  
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Deze gebeurtenis had SLOET TOT OLDHUIS, die in het dagelijks leven naast zijn Kamer-
lidmaatschap ook rechtbankpresident te Zwolle was, op de rol gekregen om haar te 
berechten. Het voordragen ervan in smeuïge bewoordingen – de welsprekende SLOET 

TOT OLDHUIS eigen – komt hem wel te staan op een reprimande van de minister die het 
‘aanheffen van de hooivork’ en het ‘onveraccijnsd slachten’ van belastingambtenaren 
bedenkelijk taalgebruik vindt, omdat ‘dergelijke woorden, naar buiten gaande, ver-
keerdelijk mogten worden opgevat, en dat treurige gevolg mogten te weeg brengen, 
dat zij hen, die buitendien reeds genegen zijn tot verzet, daarin versterkten’, en, zo 
vraagt de minister zich af, ‘in welken toestand zou dan de geachte spreker zich kunnen 
bevinden, wanneer zij, die door zulke voorstellingen verleid, zich aan vergrijp schuldig 
maakten, gebragt mogten worden voor de regtbank, waarvan hij zelf voorzitter is?’. 
SLOET TOT OLDHUIS repliceert. Hij had immers toch duidelijk gesproken van af te keuren 
excessen, waaraan alleen overijverige ambtenaren zich schuldig maken en van de te 
grote vrijheid die de wet zelf aan de controlepraktijk biedt. ‘Het zijn alleen die ambte-
naren, waartegen ik opkom, die den dienstijver te ver drijven’. Ook laat hij zijn onge-
noegen blijken over het verband dat de minister legt met zijn functie als rechtbank-
president: ‘Overigens, wanneer ik daar als regter gezeten ben en sluikers en smokke-
laars voor mij gebragt worden, wat dan ook mijne staathuishoudkundige beschouwin-
gen over deze wet van den accijns op het geslagt mogen zijn, dan zal ik weten als 
regter, zoo als ik het hier weet als Volksvertegenwoordiger, wat eed en pligt mij ge-
bieden’854. 

Omdat de accijns van het geslacht op de eerste levensbehoeften drukt, wordt op-
vallend vaak zijn afschaffing bepleit. Die afschaffing heeft plaatsgevonden in twee 
bedrijven met langdurige aanloop. In 1847 en 1848 verschijnen van regeringszijde 
wetsvoorstellen tot afschaffing in het kader van lastenverlichting voor de nijvere min-
der bemiddelde klassen855. De prijzen van voedingsmiddelen stijgen en het is de rege-
ring ernst om iets te doen. Omtrent de keuze of eerst de brandstoffenaccijnzen (de 
turfaccijns en de steenkolenaccijns), of eerst de accijns van het gemaal of eerst de 
accijns van het geslacht afgeschaft moet worden komt de Commissie van rapporteurs 
van de Tweede Kamer tot de conclusie dat de accijns van het gemaal wat de rogge 
betreft, en de accijns van het geslacht wat varkens en schapen aangaat, algemeen op 
de bevolking drukken en relatief de minvermogenden zwaarder treffen dan de turfac-
cijns en de steenkolenaccijns856. De initiatief-’wets-voordragt tot wijziging van den 
accijns op het Geslagt’ van het Tweede-Kamerlid DE FREMERY c.s. van 18 december 
1851 zet minister VAN BOSSE, die er de voorkeur aan geeft eerst de brandstoffen-
accijnzen (de turfaccijns en de steenkolenaccijns) af te schaffen, zodanig onder druk, 
dat hij op 2 april 1852 met een eigen, vrijwel gelijkluidend voorstel tot verwijdering 
van de elementen geslachte schapen en varkens uit de grondslag van de accijns van 
het geslacht komt, dat nog diezelfde dag door de Tweede Kamer met algemene stem-

 
854.  Handelingen II 1853-1854, 15 december 1853, blz. 438-439. 
855.  Kamerstukken II 1851-1852, LXII, nr. 4, blz. 486 rk. 
856.  Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 2, blz. 549 lk. Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 6, blz. 566 lk. 
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men wordt aanvaard857. Het slachten van schapen, lammeren, varkens en speenvar-
kens is niet langer belast en worden de veetaxaties door ‘s Rijksveeschatters gestaakt. 
De accijns van het geslacht bestaan voor de grondslagen runderen en kalveren858. 

In 1853, komen negen Tweede-Kamerleden onder leiding van THORBECKE, kortweg: 
de Negen, met een initiatiefwetsvoorstel ter algehele afschaffing van de accijns van 
het geslacht859. Tijdens het debat op 16 en 17 december 1853 betogen diverse Tweede-
Kamerleden dat armoede en levensmiddelenduurte geen gevolg is van belastinghef-
fing, maar dat hooguit een onevenredige verdeling van de belastingen over de bevol-
king een afgeleide oorzaak kan zijn. Daarom moeten er volgens woordvoerder 
DE KEMPENAER (1853) juist méér accijnzen komen om de lasten eerlijk te verdelen860. 
Dit spreidingsvoorstel haalt het niet861. 

Acht jaar later onderneemt minister BETZ (1862) een nieuwe poging. Het belasting-
stelsel verkeert volgens hem in een ‘teringachtigen toestand‘862 en komt met ingrij-
pende herzieningsvoorstellen863. Wat de accijnzen betreft betekenen de voorstellen de 
afschaffing van alle accijnzen van eerste levensbehoeften: afschaffing van de accijnzen 
van azijn, steenkool, turf en zeep alsmede het dagbladzegel (dagbladaccijns), voorbe-
reiding van de afschaffing van de accijnzen van het geslacht en van de zoutaccijns, 
invoering van de koffieaccijns en de theeaccijns, en verhoging van de bieraccijns en de 
gedistilleerdaccijns864. De voorbereiding van de algehele afschaffing van de accijns van 

 
857.  Kamerstukken II 1851-1852, C, nr. 3, blz. 682. Handelingen II 1851-1852, 2 april 1852, blz. 1041-

1050. 
858.  Handelingen II 1851-1852, 2 april 1852, blz. 1046 lk. Wet van 28 april 1852, Stb. 1852, 96. Vrankrij-

ker (1967), blz. 59. 
859.  Handelingen II 1850-1851, blz. 992-994. Kamerstukken II 1853-1854, XX, nr. 1, blz. 143 rk. onder-

aan. Kamerstukken II 1853-1854, XX, nr. 3, blz. 144-147. Handelingen II 1853-1854, 24 september 
1853, blz. 12. Handelingen II 1853-1854, 19 november 1853, blz. 119-132. Handelingen II 1853-
1854, 24 november 1853, blz. 132 rk. geheel onderaan en 436 lk. onderaan. Handelingen II 1853-
1854, 15 december 1853, blz. 434-438. Handelingen II 1853-1854, 16 december 1853, blz. 460-487. 
Handelingen II 1853-1854, 17 december 1853, blz. 470-504. Handelingen II 1853-1854, 
20 december 1853, blz. 513-554. Handelingen II 1853-1854, 21 december 1853, blz. 552-555. 

860.  Handelingen II 1853-1854, 16 december 1853, blz. 465-468. 
861.  Handelingen II 1853-1854, 19 november 1853, blz. 119-132. Handelingen II 1853-1854, 

21 december 1853, blz. 555 rk. 
862.  Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, blz. 17 rk. 
863.  Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 26, blz. 593 rk. Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 34, 

blz. 6045 rk. Kamerstukken II 1862-1863, CII, nr. 4, blz. 1432 rk., § 3, en blz. 1481 rk. § 1. Handelin-
gen II 1862-1863, 10 november 1862, blz. 76. Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, 
blz. 17-23. Handelingen II 1863-1864, blz. 14 lk. Kamerstukken II 1864-1865, II, nr. 120, blz. 350 rk. 
en 448 rk. Kamerstukken II 1864-1865, LIV, nr. 12, blz. 1267 lk. Kamerstukken II 1864-1865, 
LXXXIV, nr. 3, blz. 825 lk. Kamerstukken II 1864-1865, LXXXIV, nr. 7, blz. 1198 lk. Kamerstukken II 
1871-1872, 41, nr. 5, blz. 1174 en Bijlagen blz. 1184 (nota van wijzigingen). Handelingen II 1892-
1893, 26 mei 1893, blz. 1239 lk. Vrankrijker (1967), blz. 132. 

864.  In de sfeer van de directe belastingen stelt BETZ de navolgende maatregelen voor: 1. herziening van 
de grondbelasting op gebouwde eigendommen; 2. evenredig maken van de grondbelasting in de 
verschillende provincies, in het bijzonder het optrekken van die in Limburg; 3. afstaan van de 
grondslagen paarden en dienstboden bij de personele belasting aan de gemeenten, toestemming 
om hieraan de grondslag rij- en voertuigen toe te voegen, hervorming van de overige grondslagen; 
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het geslacht blijft een voornemen. Evenmin lukt de poging van minister BLUSSÉ VAN 

OUD-ALBLAS (1871) tot afschaffing van de rundvleesaccijns te geraken. In 1874 wordt 
opnieuw de afschaffing bepleit.  

Prijsstijgingen zorgen voor hogere opbrengsten, maar ook voor lagere aantallen ge-
slachte stuks rundvee en een afnemende vleesconsumptie. Voor de opbrengst van de 
accijns is ‘dit is slechts een schijnvoordeel, want naarmate van die hoogere opbrengst 
van het middel wordt het vleesch-voedsel te meer buiten het bereik van den minderen 
man gebragt. Wij behoeven niet ver naar het bewijs daarvoor te zoeken’865. Aan af-
schaffing valt echter voorlopig nog niet te denken. Nadien is de algehele afschaffing 
nog vele malen aan de orde, veelal tezamen met die van azijn, steenkool, turf, zeep en 
zout. De agrarische depressie (1878-1895) beperkt de uitvoer van fok- en slachtvee 
naar de buurlanden. Vooral na 1883 dalen de veeprijzen866. 

Bij de belastinghervorming van 1892 gaan de afschaffing van de zeepaccijns en de 
verlaging van de zoutaccijns voor op de afschaffing van de accijns van het geslacht. 
Minister PIERSON legt in de Eerste Kamer uit waarom: ‘De accijnzen op zout en zeep 
dienen, naar zijn gevoelen, voor te gaan, al ontkent hij niet dat ook die op het geslacht 
ernstige schaduwzijden heeft.’867. De afschaffing zou een te grote aanslag op de schat-
kist doen (ƒ 3 miljoen (1896))868. In 1927 zou het offer voor de schatkist ƒ 9 miljoen 
betekenen, waaraan opnieuw niet te denken valt vanwege de kosten van herstel van 
het zevende leerplichtjaar en aanpassingen van de inkomens van het personeel van de 
overheid, de posterijen en de spoorwegen, ‘welks wedden die van den Staat plegen te 
volgen’, die gezamenlijk ongeveer ƒ 20 miljoen structureel per jaar gaan bedragen, en 
verder vanwege de inkomstenderving door de afschaffing van de speelkaartenaccijns, 
de invoering van de verliescompensatie in de IB en de fiscale verzachtingen ten be-
hoeve van het behoud van het natuurschoon869. Het voorstel vanuit de Tweede Kamer 
de accijns af te schaffen als impuls voor de door dierziekten en uitvoerverboden gepij-
nigde land- en tuinbouw met als argumenten dat de accijns verouderd is, Europees 
vreemd is en drukt als een tiende penning op een niet meer lonende bedrijfstak, dat 
verlaging van de accijns geen optie is, omdat die het werk van de belastingadministra-
tie niet vermindert, dat producenten én consumenten van de afschaffing profiteren, 

 
met name deze maatregel zou de gemeenten in staat stellen alle accijnzen af te schaffen (Begro-
tingsrede, Handelingen II 1862-1863, 20 september 1862, blz. 19 lk.); 4. billijker maken van de pa-
tentbelasting door toevoeging van nieuwe elementen, zodat deze niet alleen op beroep of bedrijf 
zou rusten; hierbij zouden andere bronnen van inkomsten getrokken worden en elke belasting-
plichtige behoorde van deze op een biljet opgave te doen; aan de gemeenten zou worden toege-
staan opcenten te heffen. 

865.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 746 rk. 
866.  Brugmans (1976), blz. 288-311. 
867.  Handelingen I 1891-1892, 25 januari 1892, blz. 127-128. 
868.  Handelingen II 1853-1854, 20 december 1853, blz. 518 rk. Kamerstukken II 1896-1897, 138, nr. 1. 

Handelingen II 1896-1897, 19 december 1896, blz. 619-621. Kamerstukken II 1897-1898, 2. Bijlage 
A, Wet op de Middelen, nr. 6, blz. 5 rk. Kamerstukken II 1897-1898, 2. Bijlage A, Wet op de Midde-
len, nr. 7, blz. 7. Handelingen II 1897-1898, 23 december 1897, blz. 701-702. 

869.  Kamerstukken II 1926-1927, 2 VIIIB, nr. 6., blz. 13 lk. Handelingen II 1927-1928, 1 december 1927, 
blz. 753 rk. Handelingen II 1926-1927, 8 december 1926, blz. 1024 rk. Kamerstukken II 1929-1930, 
2. VIIB, nr. 7, blz. 4 lk., Bijlage A. 
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dat rundvlees intussen tot het gangbare voedingspakket behoort en ‘deze heffing 
geheel uit den tijd is’, sneuvelt870. 

Het definitieve einde van de accijns van het geslacht nadert in 1939 wanneer de af-
schaffing van regeringszijde wordt voorgesteld. De regering beoogt door verlaging van 
consumptiebelastingen een zekere progressie aan te brengen in de belastingdruk op 
consumptiegoederen en die kan het beste worden bereikt door verlaging van nog 
bestaande heffingen op eerste levensbehoeften. Daarvoor komt de belastingdruk op 
vlees in de eerste plaats in aanmerking. Behoren met name varkensvlees, paarden-
vlees, schapenvlees en geitenvlees tot de noodzakelijke dagelijkse levensbehoeften, 
ook rundvlees wordt door grote groepen van de bevolking dagelijks geconsumeerd. De 
maatregel is vooral gericht op lastenverlichting voor grote gezinnen. In ditzelfde kader 
wordt de omzetbelasting op vlees, wild, gevogelte, thee en benzine verlaagd, wordt 
gerookte haring en gerookte en gestoomde makreel, dat als volksvoedsel wordt aan-
gemerkt, van omzetbelasting vrijgesteld, ‘gehoor gevende aan op dat punt geuite wen-
schen, in het zonder met het oog op de belangen van minder draagkrachtigen. Ook 
worden de theeaccijns en de benzineaccijns verlaagd en wordt de heffing van de 
weeldebelasting op meubelen beperkt871. 

Het wetsvoorstel komt niet in behandeling als gevolg van de Duitse bezetting. De 
heffing van de accijns van het geslacht wordt op 21 juli 1942 door de secreta-
ris-generaal van het departement van Financiën buiten werking gesteld872. Nadien 
wordt de heffing niet meer hervat. De BENELUX-accijnsunificatie bewerkstelligt per 
1952 het definitieve einde. De op dat moment reeds tien jaar bestaande schorsing is 
alle aanleiding om tot definitieve afschaffing over te gaan, nu er ook van Belgisch-
Luxemburgse zijde ernstige bezwaren bestaan om deze accijns in het gemeenschappe-
lijke stelsel van accijnzen op te nemen873. In Nederland komen in het kader van de 
BENELUX-accijnsunificatie vier accijnzen, te weten van het geslacht, van zout, van 
houtgeest en van sigarettenpapier te vervallen874. In de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie zou een nog groter aantal accijnzen worden afgeschaft, te weten de ac-
cijnzen van koffie, benzol, azijnzuur en azijn, margarine en andere bereide vetten, 
lucifers, aanstekers, glucose en moutsuiker, terwijl België bovendien de accijns van 
mineraalwater en limonade gazeuse zou afschaffen, maar niet gedaan heeft, hetgeen 
in 1971 de rechtstreekse aanleiding vormde voor de invoering van de frisdrankenac-
cijns hier te lande. In het gemeenschappelijke accijnsstelsel voor de drie landen zou-
den slechts alcoholische dranken (gedistilleerd, bier, wijn), suiker, tabak en benzine 
aan accijns onderworpen blijven875. 

 
870.  Handelingen II 1927-1928, 1 december 1927, blz. 753-755. Kamerstukken II 1929-1930, 2. VIIB, nr. 

7, blz. 4 lk., Bijlage A. 
871.  Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 17 en 31. Handelingen II 1937-1938, blz. 1814 en 1829. 
872.  Stcrt. 1942, 145. 
873.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2. Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 6. 
874.  Kamerstukken II 1948-1949, 1000, nr. 7. Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 10. 
875.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 5. 
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3.5.8 Granen 

‘Geene belasting prikkelt meer het gevoel, die gevoeligheid, welke zoo zeer tot afdwa-
ling overhelt, – geene belasting eischt meer gezetheid, meer bedaarde redenering en 
meer magt over zich zelven, – geene belasting heeft meer den schijn tegen zich en ver-
liest dien schijn meer in de beoefening; – met één woord, geene belasting vordert meer 
het innerlijke gevoel van onze pligten, dat ook bij anderen den wil begeert en vooron-
derstelt, om opofferingen voor het algemeen belang van den Staat te doen.’876 

 
JHR. D.F. VAN ALPHEN, 

lid van de Tweede Kamer, 17 juli 1822  
 

De accijns van het gemaal is de vierde van de acht accijnzen van het systhema-GOGEL 
van 1805. De accijns van het gemaal heeft bestaan van 1805 tot aan zijn afschaffing in 
1852 met onderbrekingen van 1816 tot 1822 en van 1829 tot 1834. De oorzaak van 
deze onderbrekingen is een ideologisch verschil van inzicht in accijnsheffing tussen de 
noordelijke en de zuidelijke Nederlanden, die vanaf het Congres van Wenen (1815) tot 
aan de Belgische afscheiding (1830) tezamen het Koninkrijk der Nederlanden vorm-
den. De heffing van de accijns van het gemaal vormde in 1830 een van de oorzaken 
van die afscheiding. 

De accijns van het gemaal ontbreekt in het tweede belastingstelsel (1816-1819), 
dat tot doel heeft de belastingstelsels van de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden 
te harmoniseren, en blijft ook weg uit het derde belastingstelsel (1819-1822). De ver-
schillende opvattingen tussen noord en zuid over accijnsheffing van eerste levensbe-
hoeften doen Staatsraad en Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Regten en Accijn-
sen APPELIUS, de ontwerper van het tweede en het derde belastingstelsel, daartoe be-
sluiten. De noodzaak daartoe spijt hem duidelijk ‘een voor ‘s Lands schatkist zoo 
belangrijk middel te laten varen’, dat ‘onmerkbaar is voor het aanzienlijk gedeelte der 
bevolking, hetwelk zijn brood bij den bakker koopt’ en welk middel hij zelfs als een 
grondbeginsel van belastingheffing beschouwde.  

De accijns van het gemaal, belastend ‘het gewone voedsel van alle de standen der 
maatschappij”877, werd geheven van het malen van tarwe, spelt en rogge ‘vóór dat het 
graan ter molen mag gebragt worden’ en berekend naar de hoeveelheid. Aanslag en 
betaling door de korenmolenaar hadden plaats vóór vermaling. Continuering van de 
accijns van het gemaal zou invoering van de accijns van het gemaal betekenen in de 
zuidelijke provincies. Zo’n besluit zou daar zeker op grote weerstand stuiten, omdat 
deze last drukt ‘op het gewone voedsel van alle de standen der maatschappij’ en daar 
tot dan toe onbekend was, en waar de lagere-inkomensgroepen bovendien meer 
brood eten dan die in de noordelijke gewesten. In de geïndustrialiseerde zuidelijke 
Nederlanden, die goedkope arbeidskrachten behoeven, is het een eerste vereiste de 
eerste levensbehoeften te ontzien. 

 
876.  Handelingen II 1821-1822, 17 juli 1822, blz. 388 lk. 
877.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 118 rk. 
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APPELIUS voorziet in 1816 bij handhaving van de accijns van het gemaal maatschappe-
lijke onrust in het zuiden. Daar komt nog bij dat het aantal belastingen in de zuidelijke 
Nederlanden als gevolg van de hereniging ‘bereids met eenige andere heeft moeten 
worden vermeerderd’878. Niettemin blijft APPELIUS een consequent pleitbezorger van de 
accijns van het gemaal. Hij meent dat het beginsel dat een ieder zijn bijdrage aan de sa-
menleving moet leveren gestand moet worden gedaan en zekere inkomsten voor de 
schatkist het best te verwezenlijken zijn wanneer de belastingwetgever ‘zijn keuze op 
voorwerpen bepale, welke door den aard der zaak of het algemeen volksgebruik bijna 
met behoefte gelijk staan’879. Deze argumentatie vormt de basis voor opname van de 
accijns van het gemaal in de Stelselwet 1821, waarin het vierde belastingstelsel gestalte 
krijgt, dat ten doel heeft ‘om der publieke schatkist te verzekeren’: (1) vaste inkomsten, 
(2) aanzienlijke opbrengsten, (3) opbrengsten ‘onafhankelijk van de groote wisselvallig-
heid der gebeurtennissen’, en dit alles (4) ‘zonder de arbeidsvruchten te schaden’. Vol-
gens APPELIUS (1821) zijn de Nederlanders in de zuidelijke provincies de granen intussen 
ook gaan zien als een solide heffingsobject: ‘L’introduction du droit de mouture dans 
plusieurs villes et Provinces Méridionales prouve assez, qu’on regarde les grains comme 
susceptibles d’être imposés’880. 

De accijns van het gemaal blijft daar echter uiterst gevoelig liggen. Wat de ideologie 
van belastingheffen betreft, ligt in het noorden het accent op het vrije koopmanschap 
en in het zuiden op de vrije consumptie, een onoverbrugbare kloof, zo blijkt in 1830. 
Volgens de noordelijke opvattingen is het in een open economie een eerste vereiste de 
handel, het kenmerk van de noordelijke economie, dat wil zeggen de in-, door- en 
uitvoer, zo veel mogelijk ongemoeid te laten en de lasten zo veel mogelijk te laten 
drukken op het binnenlandse verbruik (heffing bij de slijt). ‘Ieder systema van midde-
len in het Koningrijk der Nederlanden, hetwelk eeniglijk of voornamelijk berust op de 
mogelijkheid, om het land te sluiten en af te zonderen, zal altijd hechtheid missen, 
weinig opbrengen, het land verarmen, zonder de schatkist te verrijken, en wisselvallig 
en afhankelijk van de gebeurtenissen zijn’. De ideale belastinggrondslagen zijn goede-
ren waaraan geen bewerking meer behoeft te worden verricht en niet in het binnen-
land worden voortgebracht881. 

De accijnzen dienen in de noordelijke opvattingen als basis in de belastingheffing. 
Eerst worden alle burgers evenredig belast door middel van de accijnzen en vervol-
gens worden de meergegoeden evenredig zwaarder belast door middel van de directe 
belastingen, meer in het bijzonder de personele belasting en de grondbelasting. Om de 
verdeling van lasten evenwichtig te houden is het in die gedachte essentieel dat de 
verhouding tussen de directe en de indirecte belastingen op ongeveer 50 : 50 moet 
worden gehouden. Naar de zuidelijke opvattingen is het in een industriële economie, 
die goedkope arbeidskrachten behoeft, een eerste vereiste de eerste levensbehoeften 
te ontzien en de lasten te leggen bij de oorsprong (heffing bij de bron ofwel de source), 

 
878.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 118 rk. 
879.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116-118. Handelingen II 1821-1822, 18 juli 1822, 

blz. 417.  
880.  Handelingen II 1820-1821, 30 juni 1821, blz. 501. Wet van den 21 augustus 1822, Stb. 1822, 36.  
881.  Zie bijvoorbeeld: Kamerstukken II 1879-1880, 127, nr. 5, blz. 23 lk. 
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de invoer of vervaardiging van slechts enkele doch forse belastingmiddelen welke 
zowel industriële als handelsgoederen kunnen zijn en bepaald niet afkomstig uit het 
binnenland behoeven te zijn. Naar de noordelijke opvattingen leidt belastingheffing 
naar de source tot veel fraude omdat slechts enkele grote bedragen aan de fiscus ver-
schuldigd worden. Naar de zuidelijke opvattingen zijn de uitvoeringslasten van belas-
tingheffing bij het verbruik te hoog en vertalen de lasten op eerste levensbehoeften 
zich in looneisen882. 

De Stelselwet 1821 met zijn nieuwe fiscale structuren veroorzaakt in de zuidelijke 
Nederlanden grote opschudding en wordt door Zuid-Nederlandse schrijvers neergezet 
als: ‘l’erreur décisive du gouvernement de Guillaume Ier’883. Met name tegen de accijns 
van het gemaal bestaat veel verzet en aversie vanwege de wijze van invordering en de 
druk op de eerste levensbehoeften: ‘cet impôt-mouture qui a démoralisé l’habitant des 
campagnes dans les provinces du midi’, ‘hetwelk den zwoegenden landman zoo hevig 
drukte en voor hem in een waar bloedgeld was ontaard’884. De herinvoering van de 
accijns van het gemaal is één van de aanleidingen voor de afscheiding van de Zuidelij-
ke Nederlanden in 1830, in gang gezet door een niet ongebruikelijk Brussels honger-
oproer. De zuidelijke gewesten waren in 1825 nog tegemoet gekomen met het toe-
staan van admodiatie van de accijns van het gemaal, dat wil zeggen dat de verschul-
digde belasting in zekere zin wordt afgekocht doordat de som die de accijns moet 
opbrengen, door de gedeputeerde staten van de provincies wordt opgebracht en bij 
aanslag omgeslagen over de gemeenten ‘daarbij tot algemeenen regel der verdeeling 
nemende, de bevolking, de consumtie van belaste graansoorten, en het meerder of 
minder vermogen dier gemeenten.’885. Wanneer een accijns wordt geadmodieerd gaat 
deze werken als een directe belasting886. 

Het mag allemaal niet baten. De onrust houdt aan. De lasten zijn nu extra zichtbaar 
en merkbaar geworden. In 1829 worden de zuidelijke gewesten opnieuw tegemoet 
gekomen. De accijns van het gemaal wordt afgeschaft. De regering ziet zich daardoor 
gesteld tegenover een begrotingstekort van ƒ 3,1 miljoen. Ter compensatie van de 
afgedankte accijns stelt de regering op voorspraak van Tweede-Kamerleden uit de 
zuidelijke provincies de herinvoering van de koffieaccijns voor, tot groot ongenoegen 
van afgevaardigden uit het noorden. De afschaffing van de accijns van het gemaal mag 

 
882.  Handelingen II 1821-1822, 17 juli 1822, blz. 388-389. 
883.  R. Demoulin, Guillaume Ier et la transformation économique des provinces belges (1815-1830), 

Luik-Parijs 1938, blz. 42. Brugmans (1976), blz. 180. 
884.  Handelingen II 1829-1830, 13 mei 1830, blz. 453 rk en 455 rk. 
885.  Artikel 3 Reglement, nopens den uitkoop van den accijns op het gemaal door de gemeenten, naar 

aanleiding van art. 39 en 40 der Wet van den 21 augustus 1822 (Staatsblad no. 36). Dit reglement 
hoort bij het Besluit van den 8 mei 1825, houdende, vaststelling van een nieuw reglement op de 
admodiatie van het gemaal, Stb. 1825, 48.  

886.  Artikel 7 Reglement, nopens den uitkoop van den accijns op het gemaal door de gemeenten, naar 
aanleiding van art. 39 en 40 der Wet van den 21 augustus 1822 (Staatsblad no. 36). Dit reglement 
hoort bij het Besluit van den 8 mei 1825, houdende, vaststelling van een nieuw reglement op de 
admodiatie van het gemaal, Stb. 1825, 48. 
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niet meer baten. In de verhoudingen tussen noord en zuid is al te veel argwaan ge-
groeid887. 

Na het uiteengaan van België en Nederland wordt de accijns van het gemaal op-
nieuw geprolongeerd (1834)888. Naast het verzamelen van middelen voor de schatkist 
heeft de accijns van het gemaal nu ook het beschermen van de binnenlandse land-
bouw tot doel889. De accijns van het gemaal kent vrijstellingen voor productief ver-
bruik, zoals: ‘de tarwe, spelt of rogge, geheel gemouten zijnde, ten dienste der brande-
rijen, brouwerijen en azijnmakerijen‘, en voor deze producten, aangewend als veevoe-
ders: ‘voor de mesting of voeding van het vee, hetwelk zich op de stallen bevindt’890. 
Want ook in de land- en tuinbouw is immers sprake van productieve bestedingen, 
aldus minister VAN TETS VAN GOUDRIAAN (1832): ‘Dit voeder aan de belasting te onder-
werpen, zou voor den landbouw te bezwarend zijn’891. In relatie met de druk van de 
invoerrechten op granen van buitenlandse herkomst moet de voorkeur van de consu-
ment verschuiven naar binnenlandse kwaliteitsgranen. 

In de ‘40-er jaren van de 19e eeuw zorgen plantenziekten enkele jaren achtereen 
voor mislukte oogsten. Gevaar voor hongersnood dreigt. Hoge levensmiddelenprijzen 
leiden tot ongeregeldheden, waarbij soms doden vallen. De gouverneurs in de provin-
cies melden plunderingen van winkels en bakkerskarren. Dit brengt de regering ertoe 
om in december 1845 de graanrechten te schorsen en in 1847 door een laag invoer-
recht te vervangen. Tevergeefs wordt een poging ondernomen om iets in de accijns-
sfeer voor de mindergegoeden te doen aan de zwaarder wordende lasten892. De rege-
ring verklaart diverse malen dat zij het als haar plicht gevoelt ‘om de lasten van de 
nijvere volksklassen zooveel mogelijk te verligten’893. In 1848 is het de regering ernst 
om daadwerkelijk iets te doen ter verlichting van de gestegen prijzen van de voe-
dingsmiddelen, en ziet in dat daarvoor een herziening van het gehele belastingstelsel 
noodzakelijk is. Desondanks verwerpt de Tweede Kamer een ijlings ingediend wets-
voorstel om in ieder geval de accijns van rogge af te schaffen894. Bijzondere belastingen 
die op eerste levensbehoeften drukken zijn daarna niet langer maatschappelijk ge-
accepteerd. In de Memorie van Beantwoording herhaalde de regering nogmaals haar 
belofte de belastingen van eerste levensbehoeften zo snel als maar mogelijk is af te 
schaffen895. Minister VAN BOSSE (1850) wijkt eerst uit naar de turfaccijns en de steenko-

 
887.  Brugmans (1976), blz. 181. Artikel 2 Wet van den 24 december 1829, tot vaststelling der middelen 

ter voorziening in de uitgaven, begrepen in de eerste afdeeling der begrooting, aanvang nemende 
met 1830, Stb. 1829, 76. Handelingen II 1854-1855, 7 juni 1855, blz. 820. 

888.  Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 5, blz. 564 rk. Handelingen II 1835-1836, 24 december 1835, 
blz. 247-249. 

889.  Kamerstukken II 1832-1833, IV, nr. 2, blz. 251. Wet van den 29 maart 1833 tot invoering van een 
accijns op het Gemaal, Stb. 1833, 3. 

890.  Artikel 3 van de Wet op de accijns op het gemaal, Wet van 29 maart 1833, Stb. 3. 
891.  Kamerstukken II 1832-1833, IV E, nr. 7, blz. 289 rk. 
892.  Kamerstukken II 1847-1848, 28 maart 1848, blz. 285. 
893.  Kamerstukken II 1851-1852, LXII, nr. 4, blz. 486 rk.  
894.  Kamerstukken II 1847-1848, LVIII, nr. 1-3, blz. 538-541. Kamerstukken II 1851-1852, LXII, nr. 4, 

blz. 486-487. Handelingen II 1847-1848, 28 maart 1848, blz. 285. Vrankrijker (1967), blz. 12. 
895.  Kamerstukken II 1851-1852, LXII, nr. 4, blz. 487 lk. 
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lenaccijns. Hij ziet er meer voordelen in om de afschaffing van deze accijnzen het eerst 
ter hand te nemen. Dat leidt tot minder lasten voor het bedrijfsleven, tot meer bedrij-
vigheid en tot meer werkgelegenheid, ‘vermindering van productie-kosten, tot aan-
moediging alzoo van nuttigen arbeid’896. 

In 1854 wordt met succes het initiatiefrecht ingezet als drukmiddel om de regering 
van stilzitten tot bewegen te dwingen897. Minister VROLIK legt op 13 februari 1855 een 
eigen voorstel op tafel, dat de algehele afschaffing van de accijns van het gemaal om-
vat898. De bewindsman heeft zich duidelijk door de initiatiefnemers laten overtuigen899. 
Zijn motieven bestaan uit (1°) een betere verhouding tussen de inkomens, (2°) de 
sterk gestegen kosten van levensonderhoud (de stijging van de graanprijzen was in 
1853 drie maal het bedrag van de tarweaccijns en zeven maal dat van de roggeac-
cijns), (3°) het gegeven dat de accijns van het gemaal in de buurlanden nagenoeg ner-
gens meer bestaat en (4°) beperking van de administratievelastendruk. Zonder zich 
rijk te rekenen sluit hij niet uit, dat ceteris paribus ‘de vermindering van den prijs van 
het brood niet grooter zou kunnen zijn dan het bedrag waarmede de belasting dien 
prijs verhoogt’. Dat concludeert de bewindsman ‘uit vergelijking van broodprijzen in 
onze groote steden met die van eenige groote steden buiten ‘s lands, waar geen accijns 
bestaat. Het verschil nu tusschen die broodprijzen is grooter dan het bedrag der belas-
ting’900. In de beide Kamers wordt in lange debatten uitgebreid stilgestaan bij de ver-
wachte effecten op lonen, prijzen, bedrijvigheid en werkgelegenheid901. De minister 
verwacht dat de broodprijzen met meer dan het bedrag van de accijns zouden gaan 
dalen. Met de accijns zouden immers ook de daaraan verbonden administratieve las-
ten verdwijnen, waarvan de naleving ondernemers bijzonder veel tijd kost en die vaak 
ook nog aan vernieuwing van productieprocessen in de weg staan902. THORBECKE, een 
van de initiatiefnemers, heeft niet alleen verbetering van de positie van werknemers 
op het oog, maar ook de versterking van het ondernemerschap in het midden- en 
kleinbedrijf (MKB). De baten behoren volgens THORBECKE in ‘s lands actuele toestand 
met voorrang te worden gebruikt voor verlichting van de lasten op arbeid en onder-

 
896.  Kamerstukken II 1850-1851, LVII, nr. 3, blz. 374-375. 
897.  Kamerstukken II 1854-1855, II, nr. 81, blz. 35. Kamerstukken II 1854-1855, XXXIX, nr. 1, blz. 245 lk. 

Kamerstukken II 1854-1855, XXXIX, nr. 2, blz. 244 lk. Kamerstukken II 1854-1855, XXXII, nr. 2, 
blz. 211 lk. Kamerstukken II 1854-1855, XXIX, nr. 7, blz. 324 rk. en 325 lk. Handelingen II 1854-
1855, 4 december 1854, blz. 241 lk. Handelingen II 1854-1855, 11 december 1854, blz. 334 rk. bo-
venaan. Handelingen II 1854-1855, 7 november 1854, blz. 31 rk. Handelingen II 1854-1855, 
17 november 1854, blz. 43 rk.  

898.  Handelingen II 1854-1855, 13 februari 1855, blz. 477. Kamerstukken II 1854-1855, LII, nr. 3, 
blz. 310-317. Kamerstukken II 1854-1855, LII, nr. 3, blz. 310-312. 

899.  Kamerstukken II 1854-1855, LII, nr. 3, blz. 312-315. 
900.  Kamerstukken II 1854-1855, LV, nr. 6, blz. 680 lk. Veel Tweede-Kamerleden zijn die mening ook 

toegedaan; zie bijvoorbeeld het betoog van Van Nispen van Sevenaer in: Handelingen II 1854-1855, 
12 juni 1855, blz. 890 lk. 

901.  Handelingen II 1854-1855, 9 juni 1855, blz. 854-856. Handelingen II 1854-1855, 13 juni 1855, 
blz. 761-930. Handelingen I 1854-1855, 10 juli 1855, blz. 203-244. 

902.  Handelingen II 1854-1855, 2 juni 1855, blz. 773-774. Handelingen II 1854-1855, 9 juni 1855, 
blz. 854-876. 
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nemen903. De Tweede Kamer neemt het wetsontwerp tot afschaffing van de accijns van 
het gemaal aan met 43 tegen 22 stemmen904. De Eerste Kamer met 22 stemmen voor 
en 15 tegen905. De afschaffing van de accijns van het gemaal is per 1 januari 1856 een 
feit906. 

3.5.9 Zeep 

‘De belasting op zeep moest worden afgeschaft. Ze was eene soort premie op de onzin-
delijkheid.’907 

 
F. LIEFTINCK, 

lid van de Tweede Kamer, 5 december 1888  
 

De zeepaccijns is de zevende van de acht accijnzen van het systhema-GOGEL van 1805. 
De zeepaccijns is primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen voor 
‘s Rijks schatkist. Daarnaast is er de functie tot bescherming van de inlandse zeeppro-
ductie908. De zeepaccijns is afgeschaft in 1893 ter gelegenheid van de invoering van de 
inkomstenbelasting 1892. 

Ten behoeve van het tweede belastingstelsel vervangt APPELIUS per 1 juli 1816909 al-
le tot dan toe bestaande indirecte belastingen door ‘belastingen op het Zout; de Zeep; 
de Wijnen; het Buitenlandsch Gedistilleerd; het Binnenlandsch Gedistilleerd; de Bie-
ren; de Azijn; den Turf; de Steenkolen; het Binnenlandsch Lastgeld; de Waag, en de 
Rondemaat; welke zullen worden geheven bij de fabrikagie bij de invoer, bij de afleve-
ring, bij het gebruik, of op zoodanige andere wijze, en tot zulk eene hoogte, als nader 
bij de bijzondere wetten wordt bepaald’910. De Stelselwet 1821 brengt het Koninkrijk 
het vierde belastingstelsel. Daarin komt de zeepaccijns als heffingsobject echter niet 
meer voor911. 

Een decennium later acht de belastingwetgever zeep toch een uitermate geschikt 
heffingsobject. De Derde Afdeeling in de Tweede Kamer is van mening (1831) ‘dat, wat 
de algemeene behoefte en de waarde van het fabrikaat aangaat, de zeep een zeer ge-

 
903.  Handelingen II 1854-1855, 9 juni 1855, blz. 877 lk. 
904.  Handelingen II 1854-1855, 14 juni 1855, blz. 930 rk.  
905.  Handelingen I 1854-1855, 11 juli 1855, blz. 244 rk. 
906.  Wet van 13 juli 1855, Stb. 103. Als gevolg van de afschaffing van de accijns van het gemaal daalde 

de opbrengst van de accijnzen van ƒ 20.776.000 (1855) naar ƒ 16.879.000 (in 1856). De opbrengst 
van de accijns van het gemaal bedroeg in 1855 ƒ 4.337.000.  

907.  Handelingen II 1888-1889, 5 december 1888, blz. 439 rk. 
908.  Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 1, blz. 214. Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 3, 

blz. 222-225. Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 4, blz. 226 rk. Kamerstukken II 1831-1832, XIII, 
nr. 1-2, blz. 532. Kamerstukken II 1831-1832, XIII, nr. 3, blz. 539 lk. 

909.  Artikel 26 van de Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14. 
910.  Artikel 1 van de Wet van 15 september 1816, Stb. 1816, 35. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 

3, blz. 289-290. 
911.  Artikel 4 Stelselwet 1821, Wet van 12 juli 1821 Stb. 1821, 9. 
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schikt voorwerp is om met accijns te worden belast’912. De Vierde Afdeeling geeft te 
kennen ‘dat zij dezen accijns, mits niet te hoog opgetogen, beschouwt als een geschikt 
middel, om in ‘s Rijks behoeften te voorzien’913. Zeep als belastingobject draagt bij aan 
een gelijkmatige spreiding van de belastingdruk over de bevolking en heeft als bijko-
mend voordeel dat ook vreemdelingen die hier te lande verblijven hun bijdrage leve-
ren. Gewaarschuwd wordt voor een te hoog tarief, omdat dat het gebruik van surroga-
ten in de hand werkt914. 

Het voorstel tot invoering van de zeepaccijns wordt op 30 maart 1832 door de 
Tweede Kamer aangenomen. De verslaglegging van de Tweede Kamer verhaalt drieër-
lei ‘beweegredenen’, ten eerste de budgettaire ratio: ‘de behoeften van den Staat, de 
onvermijdelijke noodzakelijkheid om daarin te helpen voorzien, en de overtuiging (...), 
dat het vermogen en de welwillendheid der Natie voldoende zijn, om bij eene zuinige 
en eenvoudige administratie den geregelden gang der zaken, zonder uitzondering en 
duurzaam, te verzekeren, indien een goed en billijk stelsel van lasten, hetwelk de 
bronnen van volksvlijt en bestaan niet te onnatuurlijk aantast, kan worden tot stand 
gebragt’. Ten tweede de historische ratio: ‘De Minister heeft de gepastheid der belas-
ting op de zeep bewezen, niet alleen uit de geschiedenis der meeste volken van Euro-
pa, maar vooral uit die van Noord-Nederland. De zeep was reeds bij de Unie van 
Utrecht als algemeene belasting opgenomen en in 1583 door de Algemeene Staten 
aangewezen; zij was vóór 1806 in alle de gewesten in werking gebragt, en op het 
laatste tijdstip slechts algemeen gemaakt en gezuiverd van de strijdige beginselen van 
heffing, uit de verschillende provinciale inzigten ontsproten’. Als derde ratio wordt 
genoemd de evenredige, billijke spreiding van lasten, welke zojuist al doorklonk, in 
relatie met nóg een historisch argument: ‘de lessen der ondervinding, welke onze 
vaderen omtrent het nut der accijnsbelastingen ons hadden achtergelaten, konden 
miskend worden, en besloot met de ontwikkeling van het goede en meer verkieslijke 
van het bestaande’915. De accijns van harde en zachte zeep, ook wel genoemd een be-
lasting op de reinheid, wordt op 15 mei 1832 ingevoerd en geheven ‘bij den uitslag der 
zeep uit de fabriek’916 met als maatstaf van heffing het gewicht van het product naar 
een bepaald fors tarief van ƒ 7 per 100 pond, ongeveer 30% van de kleinhandelsprijs917. 
De heffing geeft dan ook aanleiding tot het bezigen van minder wenselijke surrogaten 
en belemmert de vervaardiging nogal ernstig918. Ten aanzien van de verschuldigde 
accijns heeft de zeepzieder het genot van doorloopend crediet; ‘dat is: hij heeft zoo 
lang crediet, totdat zijne rekening, hetzij door bewijs van betaling van den accijns, 
hetzij door overschrijving of afschrijving, en dus natuurlijk door middel van uitslag, is 
aangezuiverd’919. Daarnaast is ook spreiding van lasten voor de Eerste Kamer het nood-

 
912.  Kamerstukken II 1831-1832, IV I, Derde Afdeeling, blz. 224 rk. 
913.  Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 3, blz. 225 lk. Handelingen II 1831-1832, 30 maart 1832, 

blz. 280 lk. 
914.  Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 3, blz. 222 rk. en 225 lk. 
915.  Handelingen II 1831-1832, 30 maart 1832, blz. 280. 
916.  Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 4, blz. 228. 
917.  Wet van 4 mei 1832, Stb. 1832, 13. 
918.  Hulst (1932), blz. 171. 
919.  Kamerstukken II 1831-1832, IV I, nr. 4, blz. 228. 
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zakelijke motief om de zeepaccijns te aanvaarden. De deliberatiën der Tweede Kamer 
overtuigen de Eerste Kamer van’de noodzaak, dat ‘s Rijks kas door nieuwe belastingen 
van dezen aard worde ondersteund’920. 

Vervolgens wordt zestig jaar lang gedebatteerd over de afschaffing. Zeep wordt be-
schouwd als eerste levensbehoefte, maar is heringevoerd ‘onder exceptioneel ongun-
stige financieele omstandigheden’921. Bij die gelegenheid wordt hij al gezien als een 
belasting die belemmerend werkt voor het bedrijfsleven. ‘Geen tien oude ponden zeep 
mogen meer langs ‘s heeren straten worden vervoerd, zonder gedekt te zijn met een 
gelei-biljet’922. Minister VROLIK (1856) verwondert zich erover dat in de debatten over 
de afschaffing van de accijnzen van eerste levensbehoeften de zeepaccijns zo weinig 
aandacht krijgt: ‘Er (...) zijn accijnsen, waaromtrent ik geloof dat allen van meening 
zijn dat zij behouden moeten worden, gelijk de accijns op het gedistilleerd en op de 
wijnen. Andere accijnsen wenscht men weg te nemen, en het heeft mij altijd verwon-
derd hier zoo weinig te hooren gewagen van den accijns op de zeep. Ik ben toch niet 
vreemd van het denkbeeld dat, zoo men tot de afschaffing van accijnsen kan overgaan, 
die accijns spoedig in aanmerking behoort te komen.’923. De belastingdruk moet na 
afschaffing wel gespreid blijven over zoveel mogelijk grondslagen, aldus VROLIK. Enke-
le jaren later wordt de zeepaccijns verlaagd. Minister VAN BOSSE (1859) meent dat het 
effect van deze substantiële lastenverlichting voor het bedrijfsleven zeker merkbaar 
zal zijn in geval van grootverbruik van zeep. ‘Wanneer men nagaat, dat onder anderen 
de kleerbleekers zeer groote zeepverbruikers zijn, dan geloof ik wel te kunnen zeggen, 
dat er althans hier en daar verbruikers zullen gevonden worden, die eenig genot van 
de vermindering zullen hebben. Is dus het argument in het algemeen waar, ik geloof 
dat het in de toepassing, wat dit ontwerp betreft, niet zoo volkomen juist is te bewe-
ren, dat de verbruiker er niets hoegenaamd van bemerken zal.’924. 

Minister BETZ belooft de afschaffing van de zeepaccijns. Wanneer de omzetting in 
daden van deze toezegging uitblijft, wordt de bewindsman aan die belofte herinnerd 
(1862): ‘Wat de verderfelijke wet eenmaal bedorven heeft, zal door afschaffing er van, 
hoe wenschelijk die overigens ook wezen moge, niet meer hersteld kunnen worden, 
en de nu aangeboden gelegenheid tot ontwikkeling van dezen vroeger zoo belangrij-
ken tak onzer nationale industrie, zal ook door haar niet meer kunnen worden verwe-
zenlijkt, want ook hier zal het op politiek terrein meermalen zoo noodlottig geklonken 
hebbend woord waarheid zijn: het is te laat!’925. Deze laatste woorden herinneren 
rechtstreeks aan de belofte van regeringszijde (1829) om de accijns van het gemaal af 
te schaffen, welke de afscheiding van de zuidelijke gewesten niet meer kon voorko-
men. Minister BLUSSÉ VAN OUD-ALBLAS (1871) komt met het eerste volledige ontwerp 
voor de Algemene belasting op de inkomsten, waarmee enkele accijnzen van eerste 
levensbehoeften en het recht van patent kunnen worden afgeschaft. De zeepaccijns 

 
920.  Handelingen I 1831-1832, 4 mei 1832, blz. 433 rk. 
921.  Kamerstukken II 1891-1892, 127, nr. 3, blz. 1-2. 
922.  Handelingen II 1831-1832, 30 maart 1832, blz. 265 rk, en blz. 270 rk. 
923.  Handelingen II 1856-1857, 17 december 1856, blz. 508 lk. 
924.  Handelingen II 1858-1859, 18 maart 1859, blz. 771 rk. 
925.  Handelingen II 1862-1863, 10 november 1862, blz. 80. 
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drukt op alle lagen van de bevolking (1872). ‘En dan de jongens, die door moeder 
netjes zijn opgeknapt, zij zijn naauwelijks buiten, of zij worstelen met elkander, rollen 
door het zand, klauteren in de boomen. Nu zij ontoonbaar te huis komen, is mama 
radeloos, maar jufvrouw de zeepbelasting knipoogt en zegt: 30 pct., dat zijn mijne 
lui.’926. De minister voelt niets voor de invoering van nieuwe accijnzen binnen zijn 
ontwerp, vooral niet zoals minister VISSERING (1880) later verklaart ‘wanneer men in 
het oog houdt, dat die belastingen op de consumtie altijd tevens op de nijverheid 
drukken, omdat zij hare vrijheid belemmeren.’927. ‘Aan nieuwe accijnsen valt niet te 
denken en verhooging der bestaande zou slechts dán te verdedigen zijn, wanneer 
daardoor eene verplaatsing kan worden verkregen, die verligting of opheffing te weeg 
bragt van de meest bezwarende. Afdoende verbetering van het belastingstelsel is 
hiervan evenwel niet meer te verwachten. Hoogstens eene partiële. Welligt ware langs 
dien weg nog tot de afschaffing van den accijns op de zeep te geraken; eene belasting 
die de verbeteringen in dien tak van nijverheid tegenhoudt. Maar eerst dient een vast 
fundament gelegd te worden voor eene degelijke hervorming van ons belastingstelsel, 
en dat is alleen te vinden in de directe belastingen’. BLUSSÉ’s ontwerp wordt even later 
ingetrokken en vervangen door een ander, waarvan het opschrift heel duidelijk maakt, 
dat ook de aanneming daarvan de afschaffing van de zeepaccijns tot gevolg heeft. 
‘Degenen die liever den accijns op de zeep zagen verdwijnen, zullen, naar de onder-
geteekende zich vleit, thans wel bevredigd zijn. Dat sedert de afschaffing van de zout-
belasting in België, de heffing van dien accijns hier te lande met meerdere moeijelijk-
heden aan de grenzen gepaard gaat, heeft de Regering reeds ondervonden. Mogt de 
toestand het gedoogen, eene vermindering dier belasting, zoo niet geheele afschaffing, 
zou allezins wenschelijk zijn’928. 

De zeepaccijns wordt op grote schaal ontgaan, ‘omdat men zich behelpt met onbe-
laste producten die de zeep vervangen en waardoor de verbruiker den zeep-accijns 
bespaart’929. Surrogaten worden op grote schaal ook door het bedrijfsleven gebruikt: 
‘Nu men echter in de laatste jaren een surrogaat heeft gevonden, langs den kouden 
weg vervaardigd, zijn het juist de groten verbruikers, bleekers, laken-fabrikanten en 
dergelijke, die zich door het gebruik van zulk een surrogaat aan de betaling van den 
accijns weten te onttrekken, en drukt de last meer uitsluitend op de minvermogende 
volksklassen’930. Volgens het Tweede-Kamerlid en econoom DE BRUYN KOPS (1880) 
drukt de zeepaccijns onevenredig op de koopkracht van de lage-inkomensgroepen931. 
De Hoge Raad beslist dat de vervaardiging van zeep zonder zieding gewoon belast is. 
Minister VAN BOSSE (1869) verklaart dat het ontgaan door blekers en andere grootver-
bruikers wel meevalt omdat die productiekolom bijna geheel vrijstelling geniet omdat 
zij geen consumptieve maar productieve bestedingen verrichten. In de Eerste Kamer 
verklaart VAN BOSSE desgevraagd door het Eerste-Kamerlid VIRULY, industrieel zeepfa-

 
926.  Handelingen II 1871-1872, 26 april 1872, blz. 1099 rk. 
927.  Handelingen II 1880-1881, 23 december 1880, blz. 928 lk. 
928.  Kamerstukken II 1871-1872, 41, nr. 3, blz. 158, en nr. 5, blz. 1175 rk. 
929.  Handelingen II 1866-1867, 27 maart 1867, blz. 595 lk. 
930.  Kamerstukken II 1869-1870, 2, nr. 123, blz. 1 lk. 
931.  Handelingen II 1880-1881, 12 november 1880, blz. 350 rk. 



Rechtsgronden van niet meer bestaande accijnzen 3.5 

263 

brikant932, de zeepaccijns niet te kunnen afschaffen, maar wel te willen verzachten 
(1868). ‘Dit zou het kwaad eenigzins temperen.’933. Volgens minister BLUSSÉ VAN OUD-
ALBLAS (1871) ‘is de afschaffing van den zeepaccijns allezins wenschelijk en zou zij nu 
na de voorgestelde afschaffingen in de eerste plaats in aanmerking moeten komen.’934. 
De zeepaccijns een onterechte last op de reinheid en dient zo snel mogelijk te worden 
afgeschaft (1872)935. Bovendien houdt, zoals al eerder is vastgesteld, de zeepaccijns 
industriële vernieuwingen tegen936. Door afschaffing van de zeepaccijns moet zeep die 
tot de eerste levensbehoeften behoort en waarvan de druk 25% tot 30% bedraagt, juist 
meer onder het bereik van de lage-inkomensgroepen worden gebracht (1873)937. Ook 
kan de belaste zeep op den duur de concurrentie met onbelaste wasmiddelen niet 
volhouden938. Afschaffing van de zeepaccijns gefinancierd door verhoging van de ge-
distilleerdaccijns, ondervindt algemene bijval (1875)939. Minister GLEICHMAN (1877) 
vindt afschaffing van de zeepaccijns zo wezenlijk, dat hij de herindiening van het 
wetsontwerp een kabinetscrisis waard acht: ‘Op gevaar af van, hechtende aan het 
verband dat de geachte spreker uit Leiden gezocht heeft tusschen afschaffing van de 
zeepaccijns en eene ministeriele krisis, op gevaar af van eene ministeriele krisis op 
nieuw in het leven te roepen, zou ik, volgde ik mijn lust, geen oogenblik aarzelen, de 
wet tot afschaffing van den zeepaccijns op nieuw in te dienen.’940. De productiefactor 
arbeid is volgens de heersende opvattingen een grondstof die zo veel mogelijk vrij 
moet blijven van lasten, aangezien de lasten op de factor arbeid, zoals de prijzen van 
de eerste levensbehoeften, een opwaarts effect hebben op de lonen. Volgens het 
Tweede-Kamerlid, oud-minister, reder en vice-president van de Dordtse Kamer van 
Koophandel BLUSSÉ VAN OUD-ALBLAS (1880) drukken de accijnzen nog te zwaar op de 
factor arbeid. ‘Door die ongelijkheid weg te nemen zal men de productiviteit van het 
volk verhoogen, en volgens die wijze van zien behooren het zout, de zeep en het ge-
slagt gaandeweg uit ons belastingstelsel te verdwijnen. En dat is, naar mijne opvatting, 
de taak van elk Minister, die het hoofddoel van regering in het oog houdt, namelijk, 
dat aan de eischen van een gezonden en krachtigen volksarbeid worde voldaan. Aan dien 
eisch wordt in ons tegenwoordig stelsel niet voldaan, en toch moet het bereiken van 

 
932.  Kamerstukken II 1869-1870, 2, nr. 137, blz. 1 lk en 91 lk. bovenaan. 
933.  Handelingen I 1869-1870, 30 december 1868, blz. 93 rk. 
934.  Kamerstukken II 1871-1872, 2, nr. 124, blz. 4 lk. en 31 rk. Handelingen II 1870-1871, 28 juni 1871, 

blz. 1025. 
935.  Kamerstukken II 1871-1872, 41, nr. 5, blz. 1174 lk. 
936.  Handelingen II 1871-1872, 26 april 1872, blz. 1097 rk. Kamerstukken II 1873-1874, 121, nr. 3, 

blz. 2 lk. Handelingen II 1880-1881, 23 december 1880, blz. 1044 rk. 
937.  Kamerstukken II 1873-1874, 121, nr. 3, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1873-1874, 2, nr. 118, blz. 36 lk. 

Kamerstukken II 1873-1874, 2, nr. 130, blz. 144 lk. 
938.  Kamerstukken II 1873-1874, 121, nr. 3, blz. 2 rk. 
939.  Kamerstukken II 1875-1876, 99, nr. 3, blz. 1-2. Handelingen II 1876-1877, 15 februari 1877, 

blz. 837 lk. 
940.  Handelingen II 1877-1878, 18 december 1877, blz. 392. Kamerstukken II 1877-1878, 18, nr. 3, 

blz. 1-2. 
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dat doel de voorname, haast zeide ik de eenige, nationale politiek zijn van welk minis-
terie ook, in Nederland’941. 

Het voorstel tot afschaffing van de zeepaccijns dat de afschaffing metterdaad inleidt 
is dat van PIERSON. Het voorstel maakt deel uit van de wijziging van het belastingstel-
sel betreffende ‘de heffing eener belasting op de inkomsten uit vermogen’, de inkom-
stenbelasting 1892. PIERSON beargumenteert de uiteindelijke afschaffing met de kwali-
ficatie als behorend tot de eerste levensbehoeften en de volksgezondheid: ‘Zeep is niet 
alleen in zekeren zin te rangschikken onder de eerste levensbehoeften, maar boven-
dien een artikel waarvan het gebruik in het belang van de algemeene gezondheid 
zooveel mogelijk behoort, te worden vergemakkelijkt. Uit dit oogpunt is het zeker niet 
goed te keuren dat daarvan eene belasting wordt geheven van 10 cents per kilogram, 
zegge van ruim 30 percent van den winkelprijs der meest gebruikelijke soort, de ge-
wone groene zeep’942. De MvT noemt wel, maar onderschrijft niet de bewering van 
sommigen, dat de zeepaccijns niet drukkend is voor de lage-inkomensgroepen, omdat 
die veelal onbelaste surrogaten zouden gebruiken, vooral mengsels van vet of olie en 
loog, welke stoffen in voor dit doel afgepaste hoeveelheden vrij verkrijgbaar zijn en 
wat deugdelijkheid en schadelijkheid betreft ver achter staan bij de fabrieksmatige 
zeep en alleen worden gebruikt omdat zij als gevolg van de zeepaccijns goedkoper 
zijn. Ook de prikkel die van de zeepaccijns uitgaat tot het gebruik van surrogaten is 
voor PIERSON een van de redenen tot afschaffing (1892). ‘De zeepaccijns zal niet langer 
het gebruik aanmoedigen van surrogaten, die het goed bederven; de zoutaccijns niet 
langer een prikkel zijn tot smokkelhandel en een bezwaar voor de boter- en kaasbe-
reiding in een tijd, waarin het onzen veeboeren waarlijk niet naar wensch gaat’943. 
Toch kan uit de opbrengst van de zeepaccijns, die nagenoeg gelijke tred houdt met de 
groei van de bevolking, worden afgeleid, dat de mingegoeden veel veraccijnsde zeep 
gebruiken. Nieuwe technologieën leiden tot nieuwe productieprocessen en dito pro-
ducten waardoor discussies ontstaan tussen producenten en het bestuur der belastin-
gen of die wel onder de termen van de zeepaccijnswetgeving vallen en ook over om-
standigheden waarin zij successievelijk niet meer in staat zijn de wetgeving ter zake 
van fabrieksmatige vervaardiging van zeep behoorlijk na te leven en de fiscus zich 
genoodzaakt ziet talrijke afwijkingen toe te staan944. Andere argumenten zijn: het 
heimelijk vervaardigen van zeep door vermenging van vet of olie en loog zou niet zijn 
te keren, aan het belasten van zeepgrondstoffen valt om verschillende redenen niet te 
denken, verlaging van het tarief zou ook geen soelaas bieden, buiten Nederland be-
staat de zeepaccijns niet meer, de zeepaccijns is een tijdelijke crisisbelasting die zestig 
jaar eerder in buitengewone omstandigheden om louter budgettaire redenen is inge-
voerd. De afschaffing doet voor het bedrijfsleven lasten verlichten, in het bijzonder 

 
941.  Handelingen II 1880-1881, 12 november 1880, blz. 350 rk. Handelingen II 1880-1881, 23 december 

1880, blz. 928 lk. Handelingen II 1880-1881, 17 maart 1881, blz. 1002 lk. Omtrent wetsvoorstellen 
die het Staatsblad niet hebben gehaald: Kamerstukken II 1871-1872, 41. Kamerstukken II 1873-
1874, 121. Kamerstukken II 1877-1878, 18. Handelingen II 1875-1876, 21 december 1875, 
blz. 848 rk. 

942.  Kamerstukken II 1891-1892, 127, nr. 3, blz. 1. 
943.  Kamerstukken II 1892-1893, 71, nr. 6, blz. 65-66. 
944.  Wet van 4 mei 1832, Stb. 13. Wet van 14 december 1844, Stb. 65. 
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ook voor industrieën zoals garen- en linnenblekerijen, katoendrukkerijen, lakenfa-
brieken, enz., die zeep als hulpmiddel gebruiken. Voor deze bedrijven vervallen diver-
se formaliteiten die zijn verbonden aan partiële accijnsvrijstelling van 9/10 of 5/10 van de 
ingeslagen hoeveelheid. Voor de zeepfabrikanten wordt de concurrentiepositie op 
buitenlandse afzetmarkten versterkt. 

De jaarlijkse opbrengst van de zeepaccijns bedraagt in het laatste jaar van zijn be-
staan ƒ 2 miljoen945. Het Tweede-Kamerlid LIEFTINCK spreekt in 1889 al in het verleden: 
‘De belasting op zeep moest worden afgeschaft. Ze was eene soort premie op de on-
zindelijkheid.’946. De zeepaccijns houdt op te bestaan op 1 mei 1893, omdat het hier 
betrof een waar, dat was te rangschikken onder de eerste levensbehoeften en waarvan 
het verbruik ook in het belang van de volksgezondheid zoveel mogelijk diende te 
worden vergemakkelijkt947. 

3.5.10 Zout 

‘De zeepaccijns zal niet langer het gebruik aanmoedigen van surrogaten, die het goed 
bederven; de zoutaccijns niet langer een prikkel zijn tot smokkelhandel en een bezwaar 
voor de boter- en kaasbereiding in een tijd, waarin het onzen veeboeren waarlijk niet 
naar wensch gaat. De overweging van dit alles leidt tot de slotsom, dat uitstel van de in-
voering der vermogensbelasting veel meer kwaad zou hebben gesticht dan voorko-
men.’948 

 
PROF. MR. N.G. PIERSON, 

minister van Financiën, 1892 
 

De zoutaccijns is de achtste van de acht accijnzen van het systhema-GOGEL van 1805. 
De zoutaccijns is primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen voor 
‘s Rijks schatkist. Daarnaast is er de functie tot bescherming van de inlandse zoutpro-
ductie. Juist de geringe waarde van zout maakt de zoutaccijns geschikt als belasting 
die ‘op ieder huisgezin nederkomt’, aldus GOGEL. 

APPELIUS prolongeert de zoutaccijns in het tweede belastingstelsel (1816-1819). Van 
oudsher vormt zout ‘in verre de meeste landen van Europa’ een ‘bij uitnemendheid 
belastbaar voorwerp’, aldus APPELIUS. Het zout heeft volgens APPELIUS als belastingbron 
vele voordelen. Daarom is ‘de keuze Zijner Majesteit’ onder meer ook daarop gevallen. 
De grondslag is breed en stabiel, het tarief nauwkeurig te regelen, de druk nauwelijks 
merkbaar, en met draagkracht wordt, aldus APPELIUS, automatisch, namelijk naar rato 
van het verbruik, rekening gehouden949. Zout is, zo betoogt APPELIUS, ‘in het dagelijk-

 
945.  Kamerstukken II 1891-1892, 127, nr. 3, blz. 1-2. 
946.  Handelingen II 1888-1889, 5 december 1888, blz. 439. 
947.  Wet van 27 september 1892, Stb. 225. 
948.  Kamerstukken II 1892-1893, 71 nr. 6, blz. 65-66. 
949.  Artikel 26 van de Wet van 11 februari 1816, Stb. 1816, 14. Wet van 15 september 1816, waarbij het 

stelsel der indirecte belastingen wordt geregeld, Stb. 1816, 35. Wet van 15 september 1816, betrek-
kelijk de belasting op het Zout, Stb. 1816, 36. Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 3, blz. 289-
290. 
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sche leven onontbeerlijk, en tevens zoo goedkoop, dat het met eenige matige belasting 
kan worden gedrukt, en nog altijd voor een redelijken prijs verkrijgbaar blijven, ter-
wijl de algemeenheid van het gebruik toelaat het rendement der belasting met een 
zekere naauwkeurigheid te bepalen, en de levenswijs in beschaafde maatschappijen, 
tevens ten gevolge heeft, dat een hoofdelijk omgeslagen gebruik, bij de mindere stan-
den minder, en de last om die reden ook minder gevoelig is, daar, de reden gezocht 
moet worden, dat het zout zeer algemeen, hoezeer onder verschillende wijzigingen, 
als middel van belasting is uitgekozen’950. De zoutaccijns wordt geheven van ruw zout, 
geraffineerd zout en van pekel die wordt ingevoerd. Bij de aanvang van het vierde 
belastingstelsel (1822) is het tarief bepaald op ƒ 6 van iedere 100 Nederlandse ponden 
en op ƒ 5 per vat pekel951. 

Geruime tijd later wordt zout tot de eerste levensbehoeften gerekend. De Eerste 
Kamer spreekt zich om die reden uit tegen hogere lasten op zout (1830) ‘hetwelk men, 
vermits het een voorwerp van eerste noodzakelijkheid is, wenschelijk oordeelt, dat 
onder geenen hoogeren last gebragt worde’952. Het argument van brede spreiding van 
de belastingdruk en de geringe bijdrage door een ieder houdt lang stand. Velen menen 
dat de druk van de zoutaccijns op de lage-inkomensgroepen nauwelijks merkbaar is 
(1851)953. Juist de zoutaccijns zorgt ervoor dat ook de mingegoede zijn bijdrage aan de 
samenleving kan leveren954. De accijns bedraagt in 1859 65% van de kleinhandelsprijs. 
Anderen menen dat de zoutaccijns snel moet worden afgeschaft, omdat (1) hij drukt 
op eerste levensbehoeften, (2) hij het voor de zoutzieders steeds moeilijker maakt 
‘om, geheel eerlijk blijvende, die winsten te behalen, die van dezen tak van industrie 
verwacht mogen worden.’955, (3) hij een zeer aanzienlijke administratievelastendruk 
oproept, en omdat (4) hij concurrentieverstorend werkt omdat de accijns bij de uit-
voer van producten die met zout zijn bereid niet wordt gerestitueerd (1875)956. De 
miljoenen van de gedistilleerdaccijns ‘moeten ons helpen om den last van de noodige 
levensbehoeften af te nemen’957. 

De aanslag geschiedt ter zake van de invoer van het ruwe zout; de betaling bij de 
uitslag. Zoutzieders en groothandelaars genoten doorlopend krediet. Bij verschillende 
Koninklijke Besluiten zijn onderscheidene vrijdommen verleend onder de voorwaarde 
van denaturatie. Merkwaardig is, dat voor zout gebruikt bij de boter- en kaasbereiding 
geen vrijstelling heeft gegolden noch bij uitvoer restitutie werd verleend. 

 
950.  Handelingen II 1815-1816, 7 juni 1816, blz. 116. 
951.  Wet van 21 augustus 1822, Stb. 35. 
952.  Handelingen I 1829-1830, 1 juni 1830, blz. 589 rk. 
953.  Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 26, blz. 593-594. Handelingen II 1875-1876, 21 december 1875, 

blz. 849 lk. 
954.  Handelingen II 1851-1852, 29 maart 1852, blz. 996 en 10021. 
955.  Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, blz. 746 lk. Handelingen II 1874-1875, 19 december 

1874, blz. 746. Handelingen II 1880-1881, 12 november 1880, blz. 350-362. Handelingen II 1875-
1876, 21 december 1875, blz. 849 lk. 

956.  Handelingen II 1875-1876, 21 december 1875, blz. 849 lk. 
957.  Handelingen II 1880-1881, 12 november 1880, blz. 363 rk. Handelingen II 1880-1881, 12 november 

1880, blz. 364 lk. Handelingen II 1880-1881, 17 maart 1881, blz. 1002 lk. 



Rechtsgronden van niet meer bestaande accijnzen 3.5 

267 

De zoutaccijns roept een zeer aanzienlijke fraude-, administratieve- en fysieke-
lastendruk op voor de zoutzieders, de ondernemers in de zoutindustrie. Deze is in 
1852 aanleiding tot het houden van de eerste parlementaire enquête in de geschiede-
nis van het Koninkrijk. Zoutzieders die het voorrecht hebben te zijn gevestigd op een 
locatie waar zij zeewater onmiddellijk kunnen binnenpompen of met weinig kosten 
kunnen verwerven hebben het voordeel zout in te slaan zonder dat daarvoor iets op 
hun accijnsrekening wordt aangetekend, terwijl de meer in het binnenland gelegen 
zoutziederijen dat voordeel niet genieten. Eerstgenoemde zoutziederijen hebben een 
tweede voordeel boven de andere, dat zij slechts aan één controle onderworpen zijn, 
terwijl de andere, die het ruwe zout niet rechtstreeks uit zee ontvangen, het niet kun-
nen verwerven dan nadat het twee maal is gewogen. Sluikerijen neemt de minister 
voor lief, als het maar bij kleine hoeveelheden blijft: ‘Het meeste smokkelen van zout 
geschiedt door kinderen of vrouwen en dus steeds in kleine hoeveelheden’958, maar de 
fraude blijft daartoe niet beperkt. Er zijn veel zoutzieders ‘die door de kunstgrepen 
hunner beroepsgenooten groote schade lijden. Ik moet tot bewijs daarvan uwe aan-
dacht vestigen op de omstandigheid, dat de accijns op het zout, die toch noodzakelijk 
bij de vermeerdering van de bevolking jaarlijks in bedrag moest toenemen, minder 
opbrengt, zoo zelfs dat het bedrag in 1851 zestig à zeventig duizend gulden geringer is 
dan dat in 1850’, aldus VAN BOSSE (1852). 

Het aanpassingsvoorstel van VAN BOSSE voor de zoutaccijns in de stelselherziening 
1852 brengt naar het oordeel van de Tweede Kamer niet de verbeteringen die nodig 
zijn om beide ongewenste uitwassen van de zoutaccijns te matigen959. Het doel van de 
nieuwe zoutwet is de fraudemogelijkheden weg te nemen en eerlijke concurrentie-
verhoudingen te creëren960. De bezwaren betreffen de wijze van heffing. De zoutac-
cijns wordt geheven bij de oorsprong ofwel bij de inslag van grondstoffen, in dit geval 
zeewater. De daaraan gepaard gaande fysieke controles zijn zeer bezwarend. Om bij-
voorbeeld te kunnen peilen is stilstand van het productieproces vereist. De fraude en 
de controles belemmeren de bedrijvigheid in de sector onnodig en leiden zelfs tot 
faillissementen.  

Het voornemen om een parlementaire enquête te houden over de wenselijke hef-
fingstechniek van de zoutaccijns, de eerste parlementaire enquête, ontstaat tijdens de 
behandeling op 22 maart 1852 van het wetsontwerp dat de zoutaccijns aanzienlijk 
zou moeten verbeteren. In de aanloop naar de enquête steekt VAN BOSSE niet onder 
stoelen of banken dat hij een enquête bepaald overbodig vindt en doet verwoede 
pogingen om zijn wetsvoorstel als de beste oplossing aan te prijzen en het te doen 
behandelen961. De minister geeft desgevraagd door velen aan waarom niet voor het 
Belgische systeem met heffing aan de oorsprong, met als belastbaar feit de inslag van 
zeewater, is gekozen. ‘Vooreerst houdt zij het gebod in, dat het ruwe zout niet anders 
zal mogen gelost worden dan uit schepen regtstreeks uit zee komende, niet beneden 

 
958.  Kamerstukken II 1874-1875, 2, nr. 137, blz. 68 rk. Handelingen II 1874-1875, 19 december 1874, 

blz. 746 rk. 
959.  Kamerstukken II 1851-1852, XI., nr. 26, blz. 591-6041. 
960.  Handelingen II 1851-1852, 2 april 1852, blz. 999-1001. 
961.  Idem. 
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eene zekere inhoudsgrootte, in de bassins de commerce, afgesloten dokken, waar de 
beambten der administratie van de accijnsen geheel en al meester zijn over de surveil-
lance’. In Nederland kan de sector niet zo aan banden worden gelegd als in België, 
terwijl ook met dit Belgische systeem wordt gefraudeerd, aldus VAN BOSSE. De be-
windsman herinnert de Tweede Kamer aan de bezwaren tegen de heffing bij de oor-
sprong, accijnsheffing bij de inslag van het zout: ‘het is de moeijelijkheid om onze zee- 
en riviergaten behoorlijk te bezetten, en dat is een zeer groot bezwaar, Mijne Heeren. 
Het is mij, bij een onderzoek aan mijn Departement, gebleken, dat, nog 5 jaren na de 
invoering der thans bestaande zoutwet, tot in 1827, onderscheidene bekeuringen zijn 
ingesteld tegen schepen die met ladingen zout uit zee binnenkwamen, en te Dor-
drecht, Rotterdam of in Zeeland toevalligerwijze werden ontdekt. Dergelijke sluikerij 
heeft opgehouden en moest ophouden, omdat, wanneer die schepen hunne lading aan 
wal bragten, het te veel moeite inhad om biljetten voor volle ladingen te verkrijgen’962. 

Vijf dagen na de mondelinge behandeling wordt het voorstel tot het houden van de 
parlementaire enquête963 ingediend door het Zeeuwse Tweede-Kamerlid BACHIENE en 
vier anderen964. Op 2 april 1852 ontraadt VAN BOSSE de Tweede Kamer het houden van 
een enquête. ‘De krachtige ondersteuning, die het tegenwoordig ontwerp bij onder-
scheiden leden der Commissie van Rapporteurs en ook bij een aantal leden der Kamer 
heeft gevonden, maakt mijne taak heden zeer gemakkelijk’, zo zet VAN BOSSE aan, en 
vervolgt: ‘Ik zal mij kunnen bepalen bij het opnemen van eenige zeer weinige punten. 
(...) Ik geloof dan ook dat de vraag, of de wet al dan niet ontdoken wordt, na al het 
gesprokene en het geschrevene, voor geen ontkennend antwoord vatbaar is; en ik 
geloof dat eene enquête omtrent deze zaak geen meerder licht zal verschaffen’965. 

De door de enquêtecommissie te beantwoorden vraag is of het belasten van zout bij 
de inslag doelmatig is met het oog op de belangen van de schatkist en de nijverheid. 
De commissie staat onder leiding van het Tweede-Kamerlid en oud-minister BARON 

VAN HALL; de andere leden zijn de Tweede-Kamerleden BACHIENE, BLUSSÉ VAN OUD-
ALBLAS, VAN NISPEN VAN SEVENAER en POORTMAN

966. De enquêtecommissie levert geen 
eindverslag op doordat het onderzoek abrupt werd gestopt toen in april 1853 de 
Tweede Kamer werd ontbonden vanwege het onverwachte aftreden van het kabinet-
THORBECKE als gevolg van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. 

De nieuwe wet van VAN BOSSE (1852) noch de parlementaire enquête doen de frau-
de verdwijnen967. De fraude blijft aanhouden, temeer omdat België zijn zoutaccijns in 
1871 besluit af te schaffen wegens groot gebrek aan draagvlak. Maar fraude en smok-

 
962.  Idem. 
963.  Kamerstukken II 1851-1852, XCV, nr. 2, blz. 674 lk. 
964. De vier anderen zijn de Tweede-Kamerleden P. Blussé van Oud-Alblas, E.W. van Dam van Isselt, 

M.A.F.H. Hofmann en L. Metman. Kamerstukken II 1851-1852, XCV, nr. 2, blz. 674 lk. Kamerstuk-
ken II 1852-1853, XXIII, nr. 1-3. Handelingen II 1851-1852, 22 maart 1852, blz. 935-942. Handelin-
gen II 1851-1852, 29 maart 1852, blz. 985-10164. 

965.  Handelingen II 1851-1852, 29 maart 1852, blz. 999 lk. 
966.  Handelingen II 1852-1853, 25 november 1852, blz. 191 lk. Benoeming van de heer Van Hall ‘tot 

Voorzitter der Commissie van enquête voor den accijns van het zout’. 
967.  Kamerstukken II 1862-1863, II, nr. 135, blz. 279 en 308. Kamerstukken II 1879-1880, 2 hoofdstuk 

VII B, nr. 12, blz. 4. 
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kel vormen geen aanleiding om de zoutaccijns af te schaffen. Minister VISSERING kon-
digt straffe maatregelen tegen de fraude aan: ‘Langs de geheele grens, waar zoutfraude 
voorkomt, bestaat zooveel mogelijk aansluitende bewaking door ambtenaren. Behou-
dens zeer enkele uitzonderingen zijn dáár op elken post vier commiesen of meer, 
terwijl posten van slechts één commies niet voorkomen. Sedert het laatst van het 
vorig jaar zijn buitendien in overleg met den Minister van Justitie een aantal maré-
chaussées aangesteld als buitengewoon commies die krachtdadig medewerken om 
het kwaad te bestrijden. Vermeerdering van het personeel komt voor het tegenwoor-
dige niet noodzakelijk voor. De ondergeteekende overweegt echter het voorstellen 
van wettelijke maatregelen voor de grensstreken waar veel zoutfraude voorkomt, in 
den geest van die, elders genomen ten opzigte van het gedistilleerd, en welke dáár 
geheel aan het doel beantwoorden’968. De effecten van de afschaffing van de zoutac-
cijns in België zijn in de Nederlandse grensstreken meteen voelbaar. Minister 
BLUSSÉ VAN OUD-ALBLAS (1872) verklaart, dat ‘sedert de afschaffing van de zoutbelasting 
in België, de heffing van dien accijns hier te lande met meerdere moeijelijkheden aan 
de grenzen gepaard gaat, heeft de Regering reeds ondervonden. Mogt de toestand het 
gedoogen, eene vermindering dier belasting, zoo niet geheele afschaffing, zou allezins 
wenschelijk zijn’969. 

De grieven tegen de zoutaccijns worden allengs zwaarwegender970. Minister PIERSON 
(1892) stelt voor het tarief van de zoutaccijns te verlagen. Daarop wordt geringschat-
tend gereageerd971, maar de verlaging vindt wel doorgang972. De zoutaccijns wordt tot 
aan het eerste voorstel van regeringszijde tot afschaffing (1939) bij uitstek gerang-
schikt onder de belastingen waarmee alle ingezetenen bijdragen aan de financiering 
van de samenleving. Ter gelegenheid van de voorstellen tot belastingverlaging en 
afschaffing van de accijns van het geslacht in 1939 is de regering aanvankelijk van 
oordeel, dat de afschaffing van de zoutaccijns past in het kader van de beraamde be-
lastingherziening. Voor die aanvankelijke opvatting bestaan twee argumenten. Ten 
eerste past de zoutaccijns als belasting op eerste levensbehoeften niet in een modern 
belastingstelsel. ‘Deze opvatting berustte niet zoozeer op het groote belang, dat deze 
belasting voor de bevolking heeft (de opbrengst bedraagt jaarlijks nog geen 25 cent 
per hoofd), maar meer uit overweging dat een belasting op een allereerste levensbe-
hoefte als zout, bij de voorgenomen herziening van het belastingstelsel, in het nieuwe 
complex van heffingen eigenlijk niet meer thuis behoort.’973. Ten tweede is het ver-
bruik van meer dan de helft van het zout vrijgesteld, ‘welke omstandigheid mede-
brengt, dat bij een betrekkelijk geringe bate voor de Schatkist (nog geen twee millioen 
gulden per jaar) naar verhouding een belangrijk bedrag moet worden uitgegeven voor 

 
968.  Kamerstukken II 1879-1880, 2 hoofdstuk VII B, nr. 13, blz. 8. Handelingen II 1880-1881, 

12 november 1880, blz. 359 lk. Handelingen II 1885-1886, 17 december 1885, blz. 836 rk. 
969.  Kamerstukken II 1871-1872, 41, nr. 5, blz. 1175 rk. Kamerstukken II 1895-1896, 2 Wet op de 

Middelen, nr. 7, blz. 3 lk. Kamerstukken II 1895-1896, 2, Hoofdstuk VII B, nr. 14, blz. 15 lk. 
970.  Kamerstukken II 1887-1888, 38, nr. 3. 
971.  Handelingen II 1891-1892, 23 juni 1892, blz. 1066. 
972.  De zoutaccijns werd verlaagd van ƒ 9 tot ƒ 3 per 100 kilogram. Wet van 27 Sept. 1892, Stb. 227. 
973.  Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 27 lk. Handelingen II 1948-1949, 16 maart 1949, 

blz. 1345 lk. 
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omvangrijke administratieve werkzaamheden, welke het toezicht op het gebruik van 
accijnsvrij zout nu eenmaal medebrengt’974. Zo gelden bijvoorbeeld vrijdommen voor 
zout, dat gebezigd wordt tot het verpakken van vlees, hammen en spek, bestemd om 
naar het buitenland te worden uitgevoerd, voor boter in dubbel fust, voor zout ten 
behoeve van luchtzuivering ‘zout, benoodigd om lucht op een bepaalden graad van 
vochtigheid te brengen en te zuiveren, ten einde deze geschikt te maken om te wor-
den gebezigd in koelbergplaatsen ter vervanging van de gewone lucht’, alsmede voor 
zout dat op ansjovis wordt gebezigd. Ter meerdere zekerheid van de geoorloofde toe-
passing van deze vrijstelling wordt met aansprakelijkheden gewerkt omdat zout dat 
op de ansjovis wordt gebezigd niet gedenatureerd kan worden975. Niet alleen de wet-
gever, maar ook de belastingadministratie creëert vrijstellingen976. 

De zoutzieders en de zouthandel doen echter een beroep op de regering de zoutac-
cijns ‘desnoods te verminderen, doch dezen in elk geval niet af te schaffen’ (1939). 
Zoals verderop wordt toegelicht waarborgt de heffing dat goedkoop industriezout niet 
op de consumptiemarkt terechtkomt977. Voor verlaging ziet de regering onvoldoende 
redenen, zodat de zoutaccijns voorlopig buiten de belastingherziening wordt gelaten. 
Het wetsvoorstel tot deze belastingherziening komt niet in behandeling als gevolg van 
de Duitse bezetting. De heffing van de zoutaccijns wordt in juli 1942 geschorst978. 

De BENELUX-accijnsunificatie leidt met ingang van 1952 tot de formele afschaffing 
van de zoutaccijns. Nederland geeft in de onderhandelingen met betrekking tot de 
BENELUX-accijnsunificatie aan moeite te hebben met de afschaffing van de zoutaccijns. 
‘Veel minder eenvoudig was het om tot de afschaffing van de Belgische accijns op 
mineraalwater en limonadegazeuse en de Nederlandse accijns op zout te besluiten’, 
aldus minister LIEFTINCK (1949)979. Nederland staat in de onderhandelingen alleen met 
zijn zoutaccijns. In België en Luxemburg worden al lang geen zoutaccijnzen meer 
geheven. Herinvoering zou in België op grote bezwaren stuiten. De bewindslieden 
kondigen de ‘in het bijzonder geïnteresseerde kringen uit het bedrijfsleven’ bijtijds het 
voornemen tot afschaffing van de zoutaccijns aan980. De zoutaccijns wordt ingeleverd, 
grotendeels gebruik makend van de argumenten uit 1939. ‘Het valt bezwaarlijk te 
ontkennen, dat voor een accijns op een noodzakelijk voedingsmiddel als zout in een 
modern belastingstelsel nauwelijks plaats meer is’. Verder is de zoutaccijns een belas-
ting met een nogal matige opbrengst. ‘Voorts is deze accijns uit een budgettair oog-
punt niet zeer belangrijk. Bij een accijns van ƒ 9 per 100 kg bedraagt de gemiddelde 
opbrengst niet meer dan 7 millioen gulden per jaar’ en gaat gepaard met hoge percep-
tiekosten. ‘Bovendien brengt de heffing van de zoutaccijns aanzienlijke kosten voor 
het Rijk mede, doordat in talloze gevallen vrijdomsregelingen moeten worden getrof-

 
974.  Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 27. 
975.  Kamerstukken II 1913-1914, 248, nr. 3, blz. 1 rk, en nr. 5, blz. 5 lk. 
976.  Handelingen II 1851-1852, den 29sten maart, blz. 1001 lk. onderaan. 
977.  Kamerstukken II 1939-1940, 403, nr. 3, blz. 27 rk. 
978.  Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën van 21 juli 1942, Stcrt. 1942, 

145. 
979.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2. 
980.  Kamerstukken II 1948-1949, 1000, nr. 8, blz. 4. 
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fen, welke veel administratieve arbeid veroorzaken en ambtelijke bemoeiingen verei-
sen’981. 

De zoutaccijns wordt met het vereenvoudigingsmotief afgeschaft. ‘In verband met 
het vorenstaande en mede gelet op de omstandigheid, dat door het verdwijnen van de 
in zijn uitvoering zo gecompliceerde zoutaccijns een belangrijke vereenvoudiging in 
het accijnzenstelsel kan worden verkregen, heeft de Regering gemeend in de van 
Belgisch-Luxemburgse zijde gevraagde afschaffing van de accijns op zout te moeten 
toestemmen.’982. Volgens het Tweede-Kamerlid LUCAS (1949) is de zoutaccijns veel te 
gemakkelijk weggegeven. ‘Onze verdragspartner wenst deze sinds 1871 afgeschafte 
belasting niet weer in te voeren. Van Nederlandse zijde heeft men zich te gemakkelij-
ker bereid kunnen verklaren, hier aan de verlangens van onze Belgische en Luxem-
burgse vrienden te voldoen, omdat ook onze onderhandelaars geen bewondering voor 
de betreffende accijns koesterden. (…) Uit de kringen van de zoutzieders werd mij 
verzekerd, dat de heer Minister de situatie gerust met iets schriller kleuren had kun-
nen schetsen, en zij wezen op België, waar de zoutzieders zich niet hebben kunnen 
handhaven, waar zij ten onder zijn gegaan bij de strijd, die buitenlandse producenten 
om de Belgische afzetmarkt voerden. Mijnheer de Voorzitter! Het is mogelijk, dat voor 
een goede functionnering van de Economische Unie wij zelfs de ondergang van een 
bepaalde industrie moeten accepteren.’983. De verantwoordelijke bewindslieden 
LIEFTINCK (Financiën), STIKKER (Buitenlandse Zaken), VAN DEN BRINK (Economische za-
ken), MANSHOLT (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en WIJERS (Justitie), zijn 
zich er van welbewust, dat het verdwijnen van de zoutaccijns de Nederlandse zout-
ziederijen voor moeilijkheden zal plaatsen. Er bestaat hier te lande – afgezien van het 
accijnsbedrag – een belangrijk prijsverschil tussen consumptiezout en industriezout 
(zout, gebezigd voor technische doeleinden), welke prijsverschil een onmisbare factor 
is voor het blijven voortbestaan van de oude zoutziederijen naast de Koninklijke Ne-
derlandse Zoutindustrie. De hogere prijs, die voor consumptiezout kan worden ge-
maakt, berust in het algemeen niet op een betere kwaliteit ten opzichte van het indu-
striezout, zodat het laatste in vele gevallen zeer wel als consumptiezout kan worden 
gebezigd. De Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie en de daarnaast nog in het bedrijf 
zijnde oude zoutziederijen hebben voor industriezout een lagere prijs vastgesteld dan 
voor consumptiezout. Dit tweeprijzenstelsel – dat vooral voor de kleinere zoutziede-
rijen van belang is omdat de hogere prijs, die voor consumptiezout kan worden ge-
maakt, in belangrijke mate bijdraagt tot de rendabiliteit van die bedrijven – kan 
slechts worden gehandhaafd, als maatregelen worden getroffen die voorkomen, dat 
het goedkopere industriezout als consumptiezout in de handel wordt gebracht. De 
voorwaarden, welke de belastingadministratie verbindt aan de vrijdom van accijns 
voor industriezout (denaturering, het bijhouden van registers e.d.), vormen tot dus-
verre een voldoende waarborg, dat het zogenaamde vrijdomszout (industriezout) niet 
als consumptiezout in de handel komt. Door de afschaffing van de accijns vervalt deze 
waarborg en zoutindustrie en -handel vrezen in verband daarmede het prijspeil van 

 
981.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2. Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 7. 
982.  Idem. 
983.  Handelingen II 1948-1949, 16 maart 1949, blz. 1340 rk. 
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het consumptiezout niet te zullen kunnen handhaven, aangezien het voor de zoutin-
dustrie moeilijk is zelf afdoende maatregelen te treffen, ten einde te verhinderen, dat 
goedkoop industriezout op de consumptiemarkt komt. Dit prijsverschil kan dan ook 
alleen kunstmatig worden gehandhaafd en men heeft daartoe gebruik gemaakt van de 
– in dit verband toevallige – omstandigheid, dat het industriezout, met het oog op de 
daarvoor bestaande vrijstelling van accijns, vanwege de belastingadministratie wordt 
gedenatureerd984. 

De ratio van dit kunstmatig onderscheid is het zieltogende bestaan van het zout-
ziederijbedrijfsleven. ‘Ten einde een bepaalde prijspolitiek van zoutziederijen, die een 
wat moeilijk economisch bestaan hadden, mogelijk te maken, is in Nederland steeds 
een zoutaccijns gehandhaafd, terwijl België en Luxemburg de accijns op een zo nood-
zakelijke levensbehoefte als zout reeds lang hebben afgeschaft’985. Als nu, met de af-
schaffing van de zoutaccijns, ook de denaturering komt te vervallen, zal het industrie-
zout voor consumptiedoeleinden kunnen worden gebezigd en zal de huidige grond-
slag aan de bestaande prijsregeling ontvallen. De bewindslieden zijn van oordeel, dat 
het niet aangaat om een verouderde accijns, die uit budgettair oogpunt van weinig 
belang is en welker afschaffing in het kader der accijnsunificatie in de BENELUX-landen 
gewenst is, te handhaven, omdat de in het belang van enkele zoutziederijen gevoerde 
prijzenpolitiek daarop steunt986. Minister LIEFTINCK meent ‘dat het particuliere belang 
in dergelijke gevallen zal moeten wijken voor het grotere algemene belang. Wij weten, 
dat in België tientallen jaren geleden de zoutaccijns is afgeschaft en dat het niet wel 
mogelijk zou zijn geweest handhaving van de zoutaccijns in de unificatie van accijn-
zen aanvaard te krijgen.’987. Door de afschaffing van de zoutaccijns wordt de belasting-
druk zodanig verminderd dat geen termen meer aanwezig zijn om ook de omzetbelas-
ting op zout te verlagen988. 

3.5.11 Suiker 

‘Als ik dus den landbouw voorop stel, dan wijk ik zeker niet zoo veel af van den regel 
die hier zoo dikwijls in deze Kamer wordt gevolgd. Landbouwbelangen voorop te schui-
ven, dat is men gewoon, wij hebben dit gezien bij de vorige Suikerwet en voor een paar 
dagen bij de drie ton voor de Parijsche tentoonstelling. (…) De schatkist kan het niet 
stellen zonder den suikeraccijns, de fabriek niet zonder bieten.’989 

 
G. ZIJLMA, 

lid van de Tweede Kamer, 21 december 1896  
 

 
984.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2, nr. 4, blz. 2 en nr. 5, blz. 4. 
985.  Kamerstukken II 1949-1950, 1703, nr. 3, blz. 5. 
986.  Kamerstukken II 1948-1949, 1115, nr. 3, blz. 2, en nr. 4, blz. 2. 
987.  Handelingen II 1948-1949, 16 maart 1949, blz. 1345 lk. 
988.  Kamerstukken II 1951-1952, 2602, nr. 3, § 5, blz. 25. 
989.  Handelingen II 1896-1897, 21 december 1896, blz. 632 lk. 
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De accijns van suiker behoort niet tot de reeks van acht accijnzen van het systhe-
ma-GOGEL van 1805, hoewel alom beschouwd als zeer geschikt heffingsobject990. De 
suikeraccijns heeft een bewogen geschiedenis991. Door de ontwerpers van het tweede 
belastingstelsel beschouwd als een bijzonder geschikt belastingobject992, verschijnt 
suiker als heffingsobject in het derde belastingstelsel (1819-1822)993 en maakt vervol-
gens ook deel uit van het regime van de Stelselwet 1821, het vierde belastingstelsel994. 
De suiker blijft in 1815-1816 nog buiten het ontwerp voor het tweede belastingstelsel 
om de negotie niet te bemoeilijken. Die is immers sterk op door- en uitvoer gericht en 
de concurrentie op de wereldmarkt is groot995. De suikeraccijns was 45 jaar lang voor-
werp van voornemens tot unificatie van de accijnzen in BENELUX-verband (1948-1998) 
en is ter gelegenheid van de instelling van de interne markt en de daarmee gepaard 
gaande accijnsharmonisatie in EG-verband per 1 januari 1993 afgeschaft.  

Met de suikeraccijns wordt beoogd het consumptief verbruik van suiker te treffen. 
De suikeraccijns is primair gericht op het verkrijgen van algemene middelen, niet 
zelden ter voldoening aan de nood van de schatkist996. Daarnaast fungeert de suikerac-
cijns vrijwel gedurende zijn hele bestaan in de 19e eeuw tot 1902 als steunmaatregel 
voor de suikerexport. Daartoe treft de suikeraccijns op bepaalde momenten in de 19e 
eeuw de productie van suiker (in plaats van het verbruik) ter realisering van een vast-
gestelde minimumopbrengst. Naast het karakter van indirecte verbruiksbelasting 
heeft de suikeraccijns dan ook in zoverre het karakter van een directe productiebelas-
ting. Met betrekking tot de decennialang plaatsvindende verkapte staatsteun aan de 
suikerindustrie via de suikeraccijns stelt HULST (1932) vast, ‘dat op dit terrein der 
accijnsheffing de wijsheid des wetgevers ernstig is te kort geschoten’997. Naast de bud-
gettaire functie zijn de rechtsgronden van de suikeraccijns in de 19e eeuw het gebruik 
als instrument voor de bescherming van de binnenlandse suikerbranche en in de 
20e eeuw het gebruik als instrument ter bescherming van de volksgezondheid. 

Aan suiker worden door de jaren heen al naargelang politieke doelen en andere af 
te werken agenda’s grote voor- en nadelen toegedicht. Sommigen menen dat suiker 
geen weeldeartikel meer is, en rekenen suiker als volksvoeding tot de eerste levens-

 
990.  Gogel (1820), blz. 261 en 394. Handelingen II 1833-1834, 19 december 1833, blz. 102 lk. Kamer-

stukken II 1850-1851, XCIII, nr. 3, blz. 573 rk. Kamerstukken II 1851-1852, XI, nr. 34, blz. 6041. Ka-
merstukken II 1854-1855, LXXVIII, nr. 3, blz. 611 lk. Kamerstukken II 1854-1855, LXXVIII, nr. 10, 
blz. 817 rk. § 1. 

991.  W.M.G. Visser, De Europese harmonisatie van de suikeraccijns, Tribuut aan Europa, Jubileumbundel 
van de 50-jarige Federatie van Belastingadviseurs, Amersfoort 2004, blz. 467-487. 

992.  Handelingen II 1818-1819, 14 mei 1819, blz. 425 lk.  
993.  Wet van 21 mei 1819, Stb. 33. De accijns bedraagt ƒ 16,80 van iedere 100 Nederlandsche ponden 

geraffineerd en ƒ 10 voor dezelfde hoeveelheid ruwe suiker 
994.  Wet van 27 juli 1822, Stb. 21. Het tarief bedraagt ƒ 9 van iedere 100 Nederlandsche ponden ruwe 

suiker. 
995.  Kamerstukken II 1815-1816, XXXIII, nr. 6, blz. 568 rk. 
996.  Handelingen II 1833-1834, 19 december 1833, blz. 102 lk. Kamerstukken II 1832-1833, IX, nr. 5, 

blz. 483 lk. Handelingen II 1875-1876, 29 februari 1876, blz. 919. Kamerstukken II 1895-1896, 2, 
Wet op de Middelen, n°. 7, blz. 3 lk. 

997.  Hulst (1932), blz. 156. 
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behoeften998. Anderen menen ‘dat suiker een belangrijk voedingsmiddel is en dat de 
ervaring zou hebben geleerd, dat suiker van groote waarde is voor het herstel van ver-
bruikte spierkracht’999. Weer anderen schrijven aan suiker medicinale werking toe. 
Nog weer anderen wensen zich niet in de discussie te mengen: ‘In den strijd: voe-
dings- of genotmiddel, zal ik mij niet mengen, iedereen weet wat suiker is en hoe 
daarnaar verlangd wordt, terwijl nu de suiker in de gezinnen van de minder bedeelden 
eenvoudig een luxe-artikel is’1000. Omarming van de kwalificatie als volksvoedsel door 
de politieke besluitvormers opent de deur naar afschaffing van de suikeraccijns, maar 
zover komt het om die reden nimmer. Omtrent deze kwalificaties bestaat ‘in de we-
tenschappelijke kringen groot verschil van gevoelen’. Een onontbeerlijk voedingsmid-
del is suiker in ieder geval niet en is het ook nooit geweest, voor de wetgever in ieder 
geval geen reden om al dadelijk partij te kiezen ‘in den strijd der geleerden’, en even-
min is er reden om ‘de stelling dat suiker een belangrijk voedingsmiddel en van groote 
waarde voor verbruikte spierkracht is, als zóó goed bewezen te beschouwen, dat hij 
daarom, in weerwil van de eischen der schatkist en de verstoring, die daardoor in 
andere plannen der Regeering en in het bijzonder in het plan tot regeling der Gemeen-
te-financiën zou kunnen worden gebracht, tot verlaging van den suikeraccijns zou 
moeten besluiten’1001. 

Minister HARTE VAN TECKLENBURG (1902) is niet geïnteresseerd in de wetenschap of 
suiker nu wel of niet een noodzakelijk dagelijks voedingsmiddel is. Een onderzoek 
daarnaar acht hij geheel doelloos. Als andere middelen hem ter beschikking zouden 
staan, zou hij de suikeraccijns meteen verlagen ‘lang voordat de deskundigen het over 
de bedoelde quaestie zullen zijn eens geworden’1002. De bewindsman heeft behoefte 
aan ‘een elastisch middel van inkomst, dat in dezelfde mate stijgt, als de uitgaven van 
den Staat stijgen. En zulk een middel is zeker in den suikeraccijns gegeven’1003. Het 
tarief bedraagt anno 1903 ƒ 27 per 100 kilo, hetwelk een belastingdruk impliceert van 
250%1004, te verklaren uit de kwalificatie van suiker als genotmiddel, althans als een 
artikel, dat niet tot de noodzakelijke levensbehoeften behoort1005. Eerst na WO II ver-
andert de kwalificatie van suiker van genotmiddel in dagelijks gebruikt consumptie-
middel. Het Tweede-Kamerlid HOFSTRA (1945) is van mening, dat de accijnsdruk op 
suiker, als zijnde een welkome aanvulling op het voedselpakket, in ieder geval zou 
moeten worden verlaagd. Verlaging vindt sedertdien dan ook plaats. Het budgettaire 
belang verhindert HOFSTRA tijdens zijn ministerschap (1956-1958) echter om voorstel-
len te doen om de suikeraccijns af te schaffen. Daarbij mag niet worden vergeten dat 
de suikeraccijns in die jaren veel hoger is dan aan de vooravond van zijn afschaffing 

 
998.  Kamerstukken II 1875-1876, 148, nr. 3, blz. 1-2. 
999.  Kamerstukken II 1895-1896, 121, nr. 9, blz. 46 rk. 
1000.  Handelingen II 1902-1903, 2 juli 1903, blz. 1404-1418. Kamerstukken II 1906-1907, 99, nr. 11. 

Kamerstukken II 1908-1909, 138. Wet van 4 december 1909, Stb. 375. Kamerstukken II 1909-
1910, 10. Kamerstukken II 1936-1937, 2. VIIB, nr. 8, blz. 11, Bijlage A. 

1001.  Kamerstukken II 1895-1896, 121, nr. 9, blz. 46-47. 
1002.  Kamerstukken II 1902-1903, 122, nr. 6, blz. 15 rk. 
1003.  Handelingen II 1902-1903, 2 juli 1903, blz. 1418 lk. 
1004.  Handelingen II 1902-1903, 2 juli 1903, blz. 1404 lk. 
1005.  Kamerstukken II 1952-1953, 3037, nr. 3, blz. 4 lk. 
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per 1 januari 1993 en de opbrengst in verhouding met de totale belastingopbrengst 
rond 1950 veel belangrijker voor de schatkist is dan in 1992. Anno 1953 wordt suiker 
praktisch door iedereen als dagelijks consumptiemiddel gebruikt. Het kabinet is daar-
om van mening, met name omdat er een bijzondere aanleiding is om tot verlaging van 
consumptiebelastingen over te gaan, de nog altijd hoge suikeraccijns daarvoor als 
eerste in aanmerking te brengen. Bij het belastingplan 1953 wordt de suikeraccijns 
verlaagd als een van de compensatiemaatregelen ten behoeve van huurverhoging en 
welstandsverruiming, als onderdeel van een pakket werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen, aangekondigd door de minister-president zelve1006. De suikeraccijnzen in 
België en Luxemburg en andere Europese landen liggen belangrijk lager, terwijl in het 
kader van de BENELUX-accijnsunificatie al voorzien is in een verlaging tot ƒ 14 per 100 
kilogram1007. Deze matiging is nog niet in gang gezet in verband met de budgettaire en 
sociaal-politieke bezwaren, als gevolg van een verhoging van de accijns in België1008. 
Het kabinet verlaagt de suikeraccijns naar ƒ 19 per 100 kilogram. De maatregel is in de 
gegeven sociaal-economische omstandigheden noodzakelijk. De belangen van de 
glucose- en aardappelmeelindustrie die van de verlaging nadeel ondervindt door ver-
kleining van het prijsverschil tussen glucose en suiker, worden hieraan ondergeschikt 
gemaakt. Het wordt aan de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
overgelaten de sector tegemoet te komen1009. 

Aanvankelijk onbedoeld, maar daarna snel en zeer bewust is de suikeraccijns in de 
19e eeuw ingezet ter bescherming van de binnenlandse suikerproductie, in een zich-
zelf noodzakelijkerwijs steeds versterkende spiraal van steeds krachtiger toegepaste 
suikerindustriebeschermende maatregelen door een reeks Europese landen. ‘De beet-
wortelsuikerindustrie heeft zich in Nederland, gelijk elders, ontwikkeld onder krach-
tige bescherming der belastingwet’1010. De ratio van de suiker als heffingsobject is dan 
vooral de werkgelegenheid en de bedrijvigheid van één specifieke sector. Eenmaal 
toegegeven aan het systeem van suikerpremies en door het onvermogen om de sui-
kerwetgevingen adequaat met technologische ontwikkelingen van productiemetho-
den te laten meegroeien, is de geest snel uit de fles. De realiteit is dat veel buurlanden 
de eigen binnenlandse industrie beschermen en Nederland daarin noodgedwongen 
met zijn op export gerichte suikersector niet kan achterblijven1011. 

 
1006.  Kamerstukken II 1952-1953, 2955. Kamerstukken II 1960-1961, 6101, nr. 13, blz. 1 rk. 
1007.  Verdrag tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht, op 18 februari 1950 te ’s-Graven-

hage gesloten tussen Nederland, België en Luxemburg, goedgekeurd bij de Wet van 15 juni 1951, 
Stb. 215.  

1008.  Handelingen I 1952-1953, 18 februari 1953, blz. 291 lk. 
1009.  Kamerstukken II 1952-1953, 3037, nr. 3, blz. 4 rk. 
1010.  Kamerstukken II 1892-1893, 176 nr. 3, blz. 3 lk. 
1011.  Haarlemmer Courant 9 maart 1833. Kamerstukken II 1831-1832, XIV, nr. 6, blz. 572. Kamerstuk-

ken II 1834-1835, V A, nr. 9, Eerste Afdeeling, 30 oktober 1834, blz. 119 rk. Kamerstukken II 1834-
1835, V A, nr. 10, blz. 130. Handelingen II 1834-1835, 23 oktober 1834, blz. 9 lk. Kamerstukken II 
1832-1833, IX, nr. 5, blz. 484. Kamerstukken II 1833-1834, VII D, nr. 2, blz. 254. Kamerstukken II 
1835-1836, V, blz. 156-157. Wet van 23 december 1833, houdende eenen accijns op de Suiker, 
Stb. 71. 
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Lange tijd blijven de uitvoerpremies voor de raffinadeurs nagenoeg de gehele ac-
cijnsopbrengst verslinden1012. ‘De raffinadeur ontving dus steeds bij den uitvoer der 
geraffineerde suiker meer accijns terug dan hij bij den invoer der ruwe betaald had’1013. 
Minister VAN BOSSE (1850) spreekt van pure winst voor de sector. De binnenlandse 
markt wordt overspoeld met overtollige gedumpte suiker die daardoor danig over-
stuur raakt. Een wetsvoorstel van VAN BOSSE wordt door de Tweede Kamer goedge-
keurd. Het verzekert een verbeterde opbrengst van de accijns, terwijl de staatssteun 
moet worden afgebouwd. Maar dat gebeurt voorlopig nog niet, sterker nog, de staats-
steun zal zich intensiveren, vanwege de opkomst van de beetwortel1014. De Duitse 
chemicus MARGGRAF (1747) had ontdekt dat het sap van de beetwortel (voederbiet, 
mangelwortel) suiker bevat en dat uit beetwortelen commercieel suiker kan worden 
geproduceerd. De eerste beetwortelsuikerfabriek in dit nieuwe tijdperk wordt opge-
richt in 1858, te Zevenbergen1015. Enkele jaren eerder was al een nieuw accijnsregime 
ontworpen om naast de accijnsheffing van van buiten Nederland afkomstige suiker en 
grondstoffen voor suiker1016, ook die geproduceerd uit binnenlands vervaardigde 
grondstoffen te waarborgen1017, en waarbij de nieuwe industrie ook het voordeel van 
de accijnsvrije overponden ten deel moet vallen. De regeling is geheel nieuw. De wet-
gever was daarvoor te rade gegaan bij voorschriften die in de buurlanden al beston-
den, zoals die van het Duitse Tolverbond, Frankrijk en België, waar toen al een vrij 
groot aantal goed lopende beetwortelsuikerfabrieken bestond. Gekozen wordt voor 
een stelsel dat het meest lijkt op dat van België, dat met aanslagen werkt naar de hoe-
veelheid en de dichtheid van de uit de wortels verkregen sappen, waaruit de hoeveel-
heid suiker die deze bevatten wordt afgeleid. De suikeraccijns wordt vanaf dat mo-
ment geheven van twee categorieën suiker: binnenlandse en buitenlandse.  

Ondanks deze aanpassingen in het suikeraccijnsregime, blijven de te hoge draw-
backs voortbestaan en verslindt de steun gedurende een indrukwekkende reeks van 
jaren nagenoeg de gehele opbrengst van de suikeraccijns. De wetgever bedient zich in 

 
1012.  Vrijwel de hele accijnsopbrengst gaat op aan exportpremie. De opbrengst van de suikeraccijns 

bedraagt in 1832 slechts ƒ 15.000, terwijl die ruim ƒ 1,5 miljoen had moeten zijn. Op een totale 
begroting van ƒ 48,7 miljoen voorwaar geen marginaal bedrag. Kamerstukken II 1831-1832, XIV, 
nr. 6, blz. 572. Handelingen II 1834-1835, 23 oktober 1834, blz. 9 lk. Kamerstukken II 1835-1836, 
V, blz. 157 lk. Kamerstukken II 1835-1836, V, blz. 156 lk. Kamerstukken II 1835-1836, V, 
blz. 168 rk. Kamerstukken II 1836-1837, II A, blz. 74 rk. Kamerstukken II 1837-1838, IV B, blz. 84. 
Handelingen II 1838-1839, 14 december 1838, blz. 50 rk. Wet van 26 april 1852, Stb. 94. Wet van 
14 juli 1855, Stb. 104. Kamerstukken II 1850-1851, XCIII, nr. 3, blz. 573-574. 

1013.  Kamerstukken II 1850-1851, XCIII, nr. 3, blz. 574-575. 
1014.  W.M.G. Visser, De Europese harmonisatie van de suikeraccijns, Tribuut aan Europa, Jubileumbun-

del van de 50-jarige Federatie van Belastingadviseurs, Amersfoort 2004, blz. 474 e.v.. Brugmans 
(1976), blz. 47-48 en 209. Wet van 1 april 1846, regelende de heffing van den accijns op de buiten-
landsche suiker, Stb. 1846, 17. Artikel 6 van de Wet van 26 april 1852, Stb. 94. De heffing wordt 
geregeld bij Koninklijk Besluit van 31 augustus 1858, Stb. 66. Kamerstukken II 1865-1866, 144. 
Kamerstukken II 1858-1859, XV, nr. 3, blz. 502 lk. 

1015.  Brugmans (1976), blz. 47-48 en 209. 
1016.  Wet van 1 april 1846, regelende de heffing van den accijns op de buitenlandsche suiker, Stb. 17. 
1017.  Artikel 6 Wet van 26 april 1852, Stb. 94. De heffing wordt geregeld bij Koninklijk Besluit van 

31 augustus 1858, Stb. 66. 
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die achtereenvolgende jaren ook van kunstgrepen door ‘ten einde minstens een klein 
gedeelte van de belasting in de schatkist te doen vloeijen’, zich genoodzaakt te zien tot 
het opleggen van de verplichting aan de suikerproducenten om enkele procenten van 
de verschuldigde accijns in gereed geld aan te zuiveren in plaats van bijboeking in 
rekening courant, om enige tijd later over te gaan op het vaststellen van een mini-
mumopbrengst, waardoor de suikeraccijns het karakter krijgt van een directe bedrijfs-
belasting1018. De heffing van de suikeraccijns en de (hogere) restitutie van accijns bij 
uitvoer in de suikerproducerende landen groeit uit tot een fors internationaal pro-
bleem. Op 4 oktober 1864 wordt te Parijs een overeenkomst gesloten tussen België, 
Engeland, Frankrijk en Nederland die de heffing van de suikeraccijns moet harmonise-
ren om de staatssteun aan de eigen suikerindustrie te laten afnemen in het belang van 
een meer vrije markt voor suiker en suikerproducten. 

Uit de herzieningen van de suikeraccijnswetgeving die op grond van dit verdrag 
nodig zijn zou naar verwachting ‘zonder verhooging van de belasting tot hiertoe door 
den verbruiker betaald, voorloopig eene bate van anderhalf millioen gulden voor de 
schatkist voortvloeijen; eene bate die na de uitvoering van art. 3 van het verdrag nog 
veel aanzienlijker kan worden’1019, zo melden de bewindslieden van Financiën en van 
Buitenlandse zaken. Minister BETZ (1865) is bijzonder opgetogen over de totstandko-
ming van het suikeraccijnsverdrag. Vijftig jaar is er getobd met een wetgeving die 
niemand beviel en met grondslagen die niet wilden deugen, aldus BETZ: ‘De strekking 
is vooreerst om de bescherming in de vier Rijken te gelijker tijd te doen wegvallen en 
zekerheid te geven – want daarop komt het voornamelijk aan – dat geen van de vier 
Gouvernementen daarop terugkomen’. Eén gemeenschappelijke markt is alleen moge-
lijk met een verdrag: ‘Een tweede doel van deze conventie is, om op fiscaal gebied, 
met betrekking tot de suiker, de grenzen als het ware te doen wegvallen, die tusschen 
Engeland, Frankrijk, België en Nederland bestaan en dus van die vier Rijken te maken 
ééne markt’1020. 

Met de conventie eindigt het tijdperk van omvangrijke steun aan de suikerraffina-
derijen. Daarbij verbinden partijen zich tot de aanneming van het stelsel van belasting 
van de ruwe suiker naar de kleur, welke destijds ook door de handel als een goede 
kwaliteitsmaatstaf wordt beschouwd. Voorts wordt een daarmee verband houdende 
regeling aangenomen voor de afschrijving, te verlenen bij de uitvoer van geraffineerd. 
De ruwe suikers worden naar kleur in klassen verdeeld, het typenstelsel, en voor elke 
klasse wordt een afzonderlijke accijns per 100 kilogram bepaald, verschillend naar de 
hoeveelheid geraffineerd die volgens de verdragsbepalingen geacht kan worden daar-
uit verkregen te kunnen worden1021. De in de vier lidstaten geharmoniseerde regeling 
treedt per 1 augustus 1865 in werking1022. Al in 1866 brengt de accijns ƒ 3½ miljoen op. 

 
1018.  Kamerstukken II 1864-1865, LXXXIII, nr. 3, blz. 832-833. Handelingen II 1864-1865, 6 mei 1865, 

blz. 829 lk. Zie voor de vastgestelde opbrengstlimieten: Hulst (1932), blz. 157, noot 1. 
1019.  Kamerstukken II 1864-1865, LXXXIII, nr. 3, blz. 832 rk. 
1020.  Handelingen II 1864-1865, 6 mei 1865, blz. 830 lk. 
1021.  Bij uitvoer van geraffineerd kon dus de volle accijns van ƒ 27 per 100 kilogram worden afgeschre-

ven. 
1022.  Wet van 2 juni 1865, Stb. 63. 
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In 1869 wordt dat ƒ 4,8 miljoen en in latere jaren nog meer. Maar de kleur blijkt al snel 
een onbetrouwbare maatstaf van heffing1023. De beetwortelsuikerindustrie breidt zich 
overal uit, buiten alle verhouding tot de behoeften van de landen van productie, en 
ieders overproductie vindt afzet in Engeland, waar geen suiker geproduceerd wordt en 
dat zijn eigen suikeraccijns afschaft (1874). De suikers afkomstig uit de Britse en Ne-
derlandse koloniën waren al nagenoeg geheel van de Europese markten verdrongen.  

De conventie blijft tien jaar in werking1024. Daarna behoeft zij verlenging, maar loopt 
af zonder vervangen te worden als gevolg van de afwachtende houding die Nederland 
in de onderhandelingen tot verlenging van de conventie aannam in afwachting van de 
behandeling van de initiatiefwet-DE BRUYN KOPS tot afschaffing van de nationale sui-
keraccijns1025, gebeurtenissen die tezamen de Suikerquaestie zijn gaan heten. Neder-
land wacht met verder onderhandelen in afwachting van de behandeling van de initia-
tiefwet, welke uiteindelijk wordt verworpen1026. De bestaande suikerconventie loopt af 
zonder vervangen te worden.  

Engeland komt in de verleiding compensatoire rechten op suikers ingevoerd uit 
staatssteun verstrekkende landen te gaan heffen. Maar dat komt er uiteindelijk niet 
van. Zo’n maatregel is al te zeer in strijd met het algemeen gehuldigde beginsel van 
vrije handel en bovendien wil men ongaarne afstand doen van de niet geringe voorde-
len die het vastelandspremiestelsel voor Engeland meebrengt. Aan de ongehinderde 
invoer en de lage prijzen dankzij de staatssteun in de herkomstlanden is het te dan-
ken, dat de consumptie van suiker in Engeland groter is dan in enig land ter wereld en 
dat de biscuits-, jam- en andere industrieën van suikerhoudende waren tot grote bloei 
geraken.  

Minister VISSERING (1884) vervangt de onbetrouwbaar gebleken heffing naar de 
kleur door het stelsel van saccharimetrie, dat al enkele jaren in Frankrijk gangbaar 
is1027. Daarbij worden de ruwe suikers belast naar hun scheikundig bepaalde suikerge-
halte. De bedoeling van de wetgever is het gehele product van de raffinaderijen zo 
juist mogelijk met de volle accijns te treffen. De wetgever is in de veronderstelling dat 
de raffinadeurs geen accijnsvrije overponden meer zouden verkrijgen, maar deze 
blijven. Door de gebreken die kleven aan het stelsel van saccharimetrie, worden be-
langrijke overponden verkregen en blijft de schatkist daardoor ook onbedoeld aan-
zienlijke sommen derven. Het wil maar niet lukken het stelsel beheersbaar te ma-
ken1028. Door de overponden blijft de schatkist wijd openstaan voor de suikerprodu-
centen die daarin met meer voldoening kunnen graaien naarmate zij hun neringen 
verder uitbreiden en productie- en teeltmethoden verbeteren, ondanks de wettelijk 
bepaalde minimumaccijnsopbrengst1029. Een regeling met een onbeheersbaar open 
einde. Elk accijnsvrij overpond houdt een pond veraccijnsde suiker buiten de con-

 
1023.  Wet van 25 mei 1880, Stb. 93. Vrankrijker (1967), blz. 121. Wet van 25 mei 1880, Stb. 93. Wet van 

7 december 1880, Stb. 221. 
1024.  Stb. 1865, 62. 
1025.  Handelingen II 1875-1876, 29 februari 1876, blz. 919. 
1026.  Handelingen II 1875-1876, 7 april 1876, blz. 916, 1426-1427 en 1442. 
1027.  Wet van 20 juli 1884, Stb. 147. Vrankrijker (1967), blz. 127. 
1028.  In 1894 bedraagt de steun aan de sector nog ƒ 600.000. Hulst (1932), blz. 158. 
1029.  Kamerstukken II 1895-1896, 121, nr. 3, blz. 14. 
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sumptie. ‘Men verleende premiën tot ongelimiteerd bedrag, zonder het juiste bedrag 
te kennen’, zo constateert minister HARTE VAN TECKLENBURG, wanneer het einde van de 
absurde suikersystemen van tien Europese landen door de suikerconventie van 
19021030 in zicht komt1031. Maar eerst komt minister PIERSON (1897) nog met een 
krachtdadige vermindering van de bescherming welke niet opnieuw zou kunnen wor-
den ingehaald door technologische ontwikkelingen, in een wetsontwerp dat een billij-
ke, noodzakelijke, maar voor de belanghebbenden nogal pijnlijke maatregel in-
houdt1032. Geen wonder dan ook, dat zij slechts na hevige bestrijding in de Staten-
Generaal een meerderheid kan vinden, en die meerderheid kan slechts verkregen 
worden, doordat de regering berust in een amendement, waardoor de premies voor de 
beetwortelsuikerfabrieken ten slotte nog iets hoger zouden blijven dan oorspronkelijk 
was bedoeld. De suikerfabrikanten krijgen de vrije beschikking over de melasse, een 
bijproduct waaruit alcohol te winnen valt, een prille bron van geschil met de alcohol-
sector die alcohol immers alleen belast mag produceren. De Suikerwet 18971033 wordt 
door PIERSON gekarakteriseerd als de pacificatie van de suikeraccijns1034. Nog even gaat 
de discussie over de bevoordeling van de suikerindustrie verder. In 1900 wordt voor-
gesteld de suiker die verwerkt wordt in kalfroom, een nieuw soort veevoeder, dat voor 
33,6% uit suiker bestaat, van accijns vrij te stellen. Daartoe wordt besloten vanwege 
het gebruik in de bedrijfskolom én omdat zonder de vrijstelling het voeder niet meer 
wordt gemaakt ‘en zal dus uit dien hoofde evenmin accijns worden ontvangen’. De 
veehouderij en de nijverheid kunnen zonder nadeel voor de schatkist worden bediend. 
Het voorstel lokt de bittere opmerking uit, ‘dat de Regeering vrijgeviger is tegenover 
de kalveren dan tegenover de menschen’, want vele malen is aangedrongen op verla-
ging of afschaffing van de suikeraccijns. De suikeraccijns is echter ‘een hoofdbestand-
deel der Middelen geworden’1035. 

De suikerstelsels in de Europese landen zijn tezamen zo verziekt dat de bescher-
ming geen voordeel meer brengt. De steun heeft tot grote overproductie geleid en als 
een gevolg daarvan daalt de suikerprijs tot beneden de productieprijs. Op het vaste 
land wordt met verlies geproduceerd. Deze bezorgt dusdoende aan Engeland goedko-
pe suiker, die van dat voordeel steeds minder gediend is vanwege de verdrongen sui-
ker uit zijn koloniën en de positie van zijn binnenlandse raffinaderijen. Alle partijen 

 
1030.  Handelingen II 1902-1903, 2 december 1902, blz. 306 rk. 
1031.  Handelingen II 1893-1894, 6 oktober 1893, blz. 158 lk. Handelingen II 1893-1894, 16 december 

1893, blz. 569 rk. Kamerstukken II 1892-1893, 176, nr. 3, blz. 3-4. Kamerstukken II 1895-1896, 
121, nr. 3, blz. 14-16. Kamerstukken II 1932-1933, Bijlage A. Wet van 15 april 1891, Stb. 89. Wet 
van 11 januari 1894, Stb. 6. 

1032.  Handelingen II 1896-1897, 21 december 1896, blz. 632-634. Handelingen II 1896-1897, 
27 november 1896, blz. 293 lk. Wet van 29 januari 1897, Stb. 63. 

1033.  In de Tweede Kamer op 23 december 1896 aangenomen met 56 tegen 29 stemmen en op 
28 januari 1897 in de Eerste Kamer met 25 tegen 16 stemmen. Wet van 29 januari 1897, Stb. 63. 

1034.  Handelingen II 1897-1898, 17 december 1897, blz. 560 rk. Kamerstukken II 1900-1901, 226, nr. 1 
blz. 1. 

1035.  Kamerstukken II 1900-1901, 132, nr. 3, blz. 1, nr. 4, blz. 3, en nr. 5, blz. 5. Kamerstukken II 1900-
1901, 132, nr. 4, blz. 3. Kamerstukken II 1900-1901, 132, nr. 5, blz. 5. Handelingen II 1900-1901, 
14 december 1900, blz. 723 rk. 
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zijn met de actuele toestand ontevreden en willen verbetering. De toestand is on-
houdbaar geworden. Op 5 maart 1902 wordt te Brussel de tweede suikerconventie 
gesloten, die volgens de betrokken bewindslieden mag worden beschouwd ‘als een 
der gewichtigste gebeurtenissen op oeconomisch en fiscaal gebied’1036. De conferentie 
sluit met de ondertekening van de conventie door negen landen1037, door minister 
HARTE VAN TECKLENBURG aangeduid als ‘Het ware middel om aan dezen zonderlingen en 
alleszins verkeerden toestand voor goed een einde te maken’1038. 

Vanaf dat moment lijdt de suikeraccijns een teruggetrokken bestaan. De schade-
lijkheid van suiker en suikerhoudende producten voor de volksgezondheid wordt in 
toenemende mate onder ogen gezien. Het volksgezondheidsargument genereert een 
opwaartse druk op het tarief van de suikeraccijns1039. Aan de suikeraccijns ligt de 
volksgezondheidsratio van een gaaf gebit ten grondslag1040. Niettemin wordt de sui-
keraccijns in 1969 met de BENELUX-accijnsunificatie voor ogen gebruikt voor lastenver-
lichting. Onder protest van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de 
Tandheelkunde, de Voedingsraad en de Gezondheidsraad1041 tuimelt het tarief fors 
omlaag van ƒ 19 naar ƒ 4,50 per 100 kilogram netto gewicht1042. De kosten van levens-
onderhoud dalen met ongeveer 0,2 punt1043. De Tweede Kamer heeft geen begrip voor 
de maatregel vanuit het gezichtspunt van de volksgezondheid. Suiker is immers een 
product in opspraak in verband met tandcariës, zwaarlijvigheid en hart- en vaat-
ziekten1044. Het tarief wordt per 1 januari 1973 in het kader van de BENELUX-accijns-
unificatie voor alle soorten suiker verlaagd van ƒ 4,50 naar ƒ 4,34 per 100 kilogram1045. 
In 1982 wordt het tarief weer verdubbeld met als ratio dat de reële accijnsdruk ver 
achterop is geraakt. De verhoging is volgens de bewindslieden in overeenstemming 

 
1036.  Kamerstukken II 1901-1902, 221, nr. 3, blz. 5-6. 
1037.  België, Duitschland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk-Hongarije, 

Spanje, en Zweden. Vóór de ondertekening had Roemenië zich teruggetrokken. 
1038.  Handelingen II 1902-1903, 2 december 1902, blz. 306 rk. Handelingen II 1902-1903, 2 december 

1902, blz. 306 rk. Handelingen II 1902-1903, 3 juli 1903, blz. 1423-1424. Kamerstukken II 1901-
1902, 221, nr. 3, blz. 7-9. Kamerstukken II 1902-1903, 122, nr. 3, blz. 4. Wet van 24 juli 1903, hou-
dende nadere bepalingen betreffende den accijns op suiker, Stb. 248. 

1039.  Kamerstukken II 1960-1961, 6100 Financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 4-5. Kamerstukken II 
1963-1964, 7400 Algemene financiële beschouwingen, nr. 3, blz. 8 rk. Kamerstukken II 1963-1964, 
7400 Algemene financiële beschouwingen, nr. 4, blz. 21-22. Handelingen II 1981-1982, 
8 december 1981, blz. 885 rk. 

1040.  Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, blz. 885 rk. 
1041.  Kamerstukken II 1972-1973, 12 436, nr. 7, blz. 1. 
1042.  Wet van 2 juli 1969, Stb. 291. 
1043.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 180, nr. 3, blz. 1 lk. 
1044.  Kamerstukken II 1968-1969, 10 005, nr. 9. Kamerstukken II 1968-1969, 10 180, nr. 3, blz. 1. Ka-

merstukken II 1968-1969, 10 180, nr. 4. Kamerstukken II 1968-1969, 10 180, nr. 5. Kamerstuk-
ken II 1968-1969, 10 181, nrs. 1 en 2. Handelingen II 1968-1969, 26 juni 1969, blz. 3537 rk. en 
3553 lk. Kamerstukken II 1970-1971, 10 902, nr. 4. Kamerstukken II 1970-1971, 10 902, nr. 5. 
Handelingen II 1971-1972, 16 november 1971, blz. 1088 rk. Kamerstukken II 1972-1973, 12 436, 
nr. 5, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1972-1973, 12 436, nr. 6, blz. 2 rk. Kamerstukken II 1972-1973, 12 
436, nr. 7, blz. 1. Wet van 2 juli 1969, Stb. 291. 

1045.  Handelingen II 1971-1972, 17 november 1971, blz. 1132 lk. 
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met de BENELUX-accijnsunificatie1046. Ter gelegenheid van deze verhoging wordt de 
grondslag van de suikeraccijns verbreed met isoglucose en de daarmee vervaardigde 
producten, vooral frisdranken1047. 

Het einde van de suikeraccijns nadert. Hoewel de suikeraccijns in de harmonisatie-
voorstellen van de EC niet voorkomt, wordt hij in 1989 nog gehandhaafd in de voor-
stellen die uiteindelijk leiden tot de Wa, een technische aanpassing van de bestaande 
accijnswetgeving, ondanks dat de heffing bij handhaving stellig zal leiden tot binnen-
grensformaliteiten1048, er plausibele argumenten zijn voor de afschaffing, welke argu-
menten de bewindsman zelfs uitdrukkelijk erkent, en diverse Tweede-Kamerfracties 
stevig aandringen op afschaffing1049. Staatssecretaris VAN AMELSVOORT verklapt dat hij 
zich in zijn eerste ambtsperiode (1980-1981) al voorgenomen had de suikeraccijns af 
te schaffen1050, maar meent er anno 1989 niet aan te kunnen beginnen met het argu-
ment dat er niet al te zeer vooruit kan worden gelopen op de ontwikkelingen in 
EG-verband, in de eerste plaats ingegeven door de budgettaire derving van ƒ 55 mil-
joen (1992) die daarvan dan het gevolg is1051. Het voorstel voor de nieuwe Wa staat 
immers los van de plannen tot verwezenlijking van de interne markt. Wel worden de 
werkzaamheden in BENELUX-verband met betrekking tot de unificatie van de accijnzen 
opgeschort in afwachting van de ontwikkelingen in EG-verband1052. 

De ontwikkelingen met het oog op de interne markt geven nog geen aanleiding om 
voor de suikeraccijns andere wezenlijke wijzigingen voor te stellen dan die welke 
rechtstreeks verband houden met de nieuwe systematiek van het voorstel voor de Wa. 
Uiteindelijk behouden de lidstaten per 1 januari 1993 het recht om belastingen te 
behouden of in te voeren die worden geheven op goederen, andere dan alcoholhou-
dende producten, tabaksproducten en minerale oliën1053. Voorwaarde is dat deze 
belastingen in het intracommunautaire verkeer geen aanleiding geven tot heffing van 
belasting bij binnenkomst van het nationale grondgebied, tot teruggaaf van belasting 
bij het verlaten van het nationale grondgebied of tot grenscontroles1054. Het is dus 
mogelijk om de accijnzen van suiker en van alcoholvrije dranken te behouden, aldus 
de bewindsman, die aangeeft te laten bekijken of aan die voorwaarden voldaan kan 
worden1055. 

 
1046.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 190, nr. 5, blz. 1-2. Handelingen II 1981-1982, 8 december 1981, 

blz. 886 lk. 
1047.  Kamerstukken II 1981-1982, 17 190, nr. 3, blz. 3-5. Kamerstukken II 1981-1982, 17 190, nr. 5, 

blz. 2. Kamerstukken II 1981-1982, 17 296, nr. 6, blz. 1. Handelingen II 1981-1982, 9 december 
1981, blz. 963 rk. 

1048.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 6-7. 
1049.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 18. 
1050.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3103 mk. 
1051.  De druk van de suikeraccijns bedraagt in 1990 3,9% van de gemiddelde prijs van de meest ge-

vraagde soort. Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 7, blz. 49. 
1052.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 368, nr. 3, blz. 6-7. 
1053.  Kamerstukken II 1990-1991, 21 368, nr. 11, blz. 7. 
1054.  Artikel 3 lid 3 Accijnsrichtlijn. De frisdrankenaccijns is volgens de Hoge Raad geheel in overeen-

stemming met de bepalingen van de Accijnsrichtlijn, HR 28 maart 2001, nr. 35.357, 
BNB 2001/241c. 

1055.  Handelingen II 1990-1991, 21 februari 1991, blz. 53-3098 lk. 
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Het onderzoek wijst uit dat de handhaafbaarheid van de accijns van suiker en sui-
kerhoudende producten onvoldoende is. Met betrekking tot het betrekken van suiker 
en suikerhoudende producten uit andere lidstaten doet zich het probleem voor dat de 
maatstaf van heffing van suikerhoudende producten – het suikergehalte – voor andere 
dan daarin gespecialiseerde bedrijven niet eenvoudig is vast te stellen. Voorts is het 
assortiment producten groot. Het gaat hierbij om onder meer conserven zoals jam, 
siropen, likeuren, suikerwerk, bakkerijproducten en chocoladeproducten. Bij iedere 
aflevering van suikerhoudende producten vanuit een andere lidstaat in Nederland zou 
de afnemer zelfstandig aangifte moeten doen van niet alleen de hoeveelheid en de 
soort goederen, zoals bij alcoholvrije dranken, maar ook van het suikergehalte dat van 
product tot product zeer varieert en in een laboratorium moet worden vastgesteld. 
Bedacht moet worden dat het aantal potentiële afnemers groot is. Behalve de levens-
middelengroot- en detailhandel behoren daartoe ook de banketbakkers- en chocolate-
riedetailhandel. Bovendien is het accijnsbelang ook bij commerciële zendingen veelal 
relatief gering. De bewindsman komt tot de slotsom ‘dat het de voorkeur verdient de 
accijnsheffing van suiker- en suikerhoudende produkten na 1 januari 1993 niet voort 
te zetten.’1056. Het uitsluitend voortzetten van de accijns van suiker als zodanig acht de 
bewindsman niet gewenst, aangezien in dat geval een vrijstellingsregeling zou moeten 
worden opgenomen voor het gebruik van suiker in suikerhoudende producten, het-
geen tot een aanzienlijk aantal vrijstellingsvergunningen zou leiden – met de daaraan 
verbonden kosten – niet alleen voor de industriële producenten van suikerhoudende 
producten, maar ook voor ambachtelijke bedrijven zoals banketbakkerijen.  

Ten slotte speelt bij de afschaffing een rol, dat een aantal soorten alcoholvrije dran-
ken ook als suikerhoudende producten wordt belast, zodat een verhoging van het 
tarief voor deze dranken met een bedrag dat correspondeert met de druk van de sui-
keraccijns voor deze dranken ten dele een alternatieve dekking geeft. Door de uitbrei-
ding van de wel te prolongeren frisdrankenaccijns is voor het resterende te derven 
bedrag een alternatieve dekking gevonden1057. Aldus eindigt de suikeraccijns, twee-
voudig koploper op het gebied van 19e eeuwse Europese samenwerking, per 1 januari 
1993 in de 20e eeuwse Europese eenwording1058. 

3.5.12 Dagbladen 

‘De dagbladpers schreef ijverig over het zegelrecht op gedrukte stukken en op adverten-
ties in nieuwspapieren.’1059 

 
DR. A.C.J. DE VRANKRIJKER, 

Belastingen in Nederland 1848-1893, Haarlem 1967 

 
1056.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 3. 
1057.  Kamerstukken II 1992-1993, 22 843, nr. 3, blz. 3-4. 
1058.  Het vervallen van suikeraccijns heeft per kilo gewone suiker een effect van circa 9 cent. Het effect 

bij limonades is circa 0,08 cent per liter en bij siropen circa 5 cent per liter. Kamerstukken II 1992-
1993, 22 843, nr. 5, blz. 8-9. 

1059.  Vrankrijker (1967), blz. 91. 
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De dagbladaccijns (1812-1869), een sequeel van het zegelrecht, heeft geen ander doel 
gediend dan bij te dragen aan de algemene middelen. De dagbladaccijns is de gaande-
weg in het spraakgebruik ontstane aanduiding voor het dagblad- en advertentiezegel, 
ofwel dagbladzegel dat, evenals het poliszegel en het beurszegel, zijn retributieve 
karakter in de tijd heeft verloren1060. Tijdens de inlijving bij Frankrijk hier te lande 
geïntroduceerd (1812), is de dagbladaccijns primair gericht op het verkrijgen van 
algemene middelen door ‘Alle dagbladen, couranten, nieuwspapieren, nieuwstijdin-
gen, periodieke werken of tijdschriften, catalogussen of notitie van boeken, kunst-
voorwerpen, meubelen en andere goederen, prijscouranten, prospectussen, aankondi-
gingen en berigten uitgegeven, ter lezing gelegd, aangeplakt, rondgevent of verspreid 
of op eenige andere wijs in omloop gebracht wordende, van welken aard, inhoud of 
bestemming ook, zelfs in den vorm van brieven of circulaires; en wijders alle adressen 
van woning en woonplaats’ te treffen ter zake van het bedrukken van (van oorsprong 
van overheidswege gezegeld) papier, kortom van drukwerk zoals kranten en tijd-
schriften1061. De druk van de dagbladaccijns kan oplopen tot 55% van de krantenomzet. 
Kranten zijn alleen bereikbaar voor wie er veel geld voor kan betalen. Een soms ook 
bedoeld neveneffect is dat het lezen van kranten en tijdschriften slechts voor een 
kleine groep bereikbaar is. In Engeland, waar ook soortgelijke belastingen van kracht 
zijn, wordt gesproken van ‘taxes on knowledge’1062. De vrijheid van drukpers en de 
openbaarheid en verspreiding van politieke informatie is aldus beperkt. Afschaffing 
van het dagbladzegel wordt daarom als zeer noodzakelijk gezien en per 1 juli 1869 
door minister VAN BOSSE, gesteund en gedwongen door de gevoerde actie van het te 
Rotterdam opgerichte Anti-Dagbladzegel-Verbond, gerealiseerd1063, gefinancierd door 
verhoging van de gedistilleerdaccijns. De media zijn bevrijd van een zware molen-
steen waardoor, aldus VAN BOSSE, ‘niet meer zal kunnen gezegd worden, dat Nederland 
in vergelijking bij andere landen op dit gebied achterlijk blijft.’1064. Als gevolg van deze 
maatregel worden de kranten goedkoper en hun aantallen en oplagen beduidend 
omvangrijker1065. Eerst vanaf 1 januari 1980 worden kranten weer belast; dan met het 
verlaagde BTW-tarief1066. 

Het zegelrecht is in de vroege ‘20-er jaren van de 17e eeuw bedacht door de Hollan-
der JOHANNES VAN DEN BROECKE, commies-generaal van de Financiën van Holland. Het 
zegelrecht op te zegelen oorkonden en akten wordt lange tijd gezien als een gemakke-
lijk en praktisch uitvoerbaar belastinginstrument om middelen in de schatkist te 

 
1060.  Van der Poel (1966), blz. 85. Gogel (1820), blz. 129-130. Kamerstukken II 1850-1851, blz. 37622 lk. 

Artikel 3 Zegelwet, Wet van 3 oktober 1843, Stb. 1843, 47. Kamerstukken II 1868-1869, 56, nr. 3, 
blz. 211 lk. 

1061.  Artikel 3 Zegelwet, Wet van 3 oktober 1843, Stb. 1843, 47. 
1062.  Hulst (1932), blz. 149: ‘een belasting op het ver(ge)bruik van geestelijk voedsel’. 
1063.  Kamerstukken II 1868-1869, 56, nr. 3, blz. 210. 
1064.  Wet van 9 april 1869, Stb. 62. Kamerstukken II 1868-1869, 56, nr. 3, blz. 211. 
1065.  Handelingen II 1868-1869, 13 maart 1869, blz. 1118. Handelingen I 1868-1869, 7 april 1869, 

blz. 243. Wet van 9 april 1869, Stb. 60. 
1066.  Artikel 46 Wet OB 1968. Wet van 28 december 1978, Stb. 677. Kamerstukken II 1977-1978 en 

1978-1979, 14 887. V-N 1978/1383 en V-N 1978/1949. 
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brengen1067. VAN DEN BROECKE heeft vooral op het oog het belasten van alle typen trans-
acties, zoals wisselbrieven en andere handelswaardepapieren en onderhandse huur-
contracten. In het licht van het ontbreken van inkomstenbelastingen toont het mo-
ment van de transactie bijzondere tijdelijke draagkracht die de overheid door de ze-
gelbelasting beoogt te treffen. Het concept is geëxporteerd naar tal van landen. Later 
omvat de ratio van het zegelrecht naast het vergaren van middelen ook het bevorde-
ren van rechtszekerheid. Het zegelrecht heeft tot doel ‘ingeworteld misbruik uit te 
roeijen, vroegere misrekeningen ten nadeele der schatkist voor te komen, en de uit-
voering der wet te verzekeren’. De zegelwet ‘berust op de stellingen: dat hij, die eenen 
ongezegelden wissel accepteert of overdraagt, de overtreding der wet bevordert en 
dus daaraan medepligtig is; dat, even als in de zegel-ordonnatien van vele andere 
Staten bepaald is, het zegel tot het wezen eens wissels behoort, in zooverre namelijk, 
als hij, zonder hetzelve, niet voor eenen geregelden omloop vatbaar is, de houder 
geene vordering heeft dan tegen den trekker, of tegen den betrokkene, indien de 
laatstgemelde den ongezegelden wissel heeft geaccepteerd en de trekker bewijst dat 
het noodige fonds voorhanden was’1068. Zegels op akten waarbij partijen elkaar geld-
sommen en andere prestaties verschuldigd worden, gelden als bewijs van nakoming 
van de overeengekomen verplichtingen of van authenticiteit van een schriftelijk do-
cument. Vanaf de 17e eeuw verkoopt de overheid officieel met zegel bedrukt papier. 
Vanwege de te onderkennen aanwezige individuele tegenprestatie, het bieden van de 
rechtszekerheid, het garanderen van authenticiteit, is het zegelrecht geen belasting en 
dus geen accijns, doch een retributie. 

3.5.13 Beurstransacties 

‘Dit vraagstuk is niet langer actueel, daar er inmiddels tussen het ministerie van Finan-
ciën en de beleggingswereld overeenstemming is bereikt over de afschaffing per 1 juli 
1990 van provisies aan beleggers bij de uitgifte van staatsleningen.’1069 

 
MR. F.H.G. DE GRAVE, 

lid van de Tweede Kamer, 1 februari 1990 
 

De eerste specifieke rechtsgrond van de beursbelasting is financiële diensten in het 
rechtsverkeer te doen bijdragen aan de algemene middelen, waarbij dubbele belas-
tingheffing wordt vermeden1070. Deze financiële diensten zijn buiten de heffing van de 
omzetbelasting gebleven1071. Het gaat volgens de bewindslieden om belangrijke vor-

 
1067.  Van der Poel (1966), blz. 85. 
1068.  Kamerstukken II 1850-1851, LVII, nr. 19, blz. 37622 lk. 
1069.  Kamerstukken II 1989-1990, 21 342 A. 
1070.  Het complex van indirecte belastingen van de Registratiewet 1917 en de Zegelwet 1917. Kamer-

stukken II 1969-1970, 10 560, nr. 3, blz. 10-13 en 24 lk. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 6, 
blz. 1 rk. en 10 lk. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 7-8, blz. 2 lk. Kamerstukken II 1989-
1990, 21 342, nr. 3, blz. 1. Wet van 21 juni 1990, Stb. 334. 

1071.  Artikel 11 lid 1 onderdeel k Wet OB 1968. 
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men van het financiële verkeer1072. De tweede specifieke rechtsgrond is de historische. 
De voorganger van de beursbelasting, het beurszegel1073, bestaat al zeer lange tijd en 
zijn in het economisch verkeer verweven. De derde specifieke rechtsgrond is de hand-
having van soortgelijke belastingen in de buurlanden. 

De beursbelasting is per 1 juli 1990 afgeschaft ten behoeve van het herstel van Am-
sterdam als financieel centrum. 

3.6 Samenvatting en conclusies  

Tweehonderd jaar parlementaire geschiedenis laat de navolgende rechtsgronden van 
accijnzen zien: 
 

Algemene rechtsgronden die voor alle accijnzen gelden 

1. Bijdragen aan de algemene middelen, de budgettaire ratio 
2. Correctieve draagkrachtheffing 
3. Gewenning, onmerkbaarheid, minste pijn, maximale realisatie  
4. Instrument waarmee in tijden van nood tot het uiterste in belastingheffing 

kan worden gegaan om de uitgaven voor het behoud van de staat te dekken 
5. Lage perceptiekosten 
6. Objectieve, zakelijke, neutrale, generieke belastingheffing 
7. Rechtvaardige verdeling van de belastingdruk, bijdrage van een ieder, ook 

van de niet-ingezetene, hoe gering ook, aan de samenleving 
8. Solide, stabiele belastingbron 
9. Toepassing en omvang tarieven in de buurlanden 
10. Vermijdbare belastingheffing, vrijwillige betaling, dus niet drukkend 

 
Deze rechtsgronden zijn algemene rechtsgronden, dat wil zeggen rechtsgronden die 
voor accijnzen in het algemeen gelden. Zij zijn afgeleid van de ratio’s waarmee de 
accijnzen gedurende de afgelopen 200 jaar door Regering en Staten-Generaal zijn 
gemotiveerd. 

De specifieke rechtsgronden, dat wil zeggen de rechtsgronden die typisch aan de 
accijnzen afzonderlijk zijn verbonden, zijn de navolgende: 

 
Specifieke rechtsgronden Specifiek fundament onder het 

bestaan, voortbestaan dan wel 
het tarief van: 

1. BENELUX-accijnsunificatie  accijns van het gemaal 
accijns van het geslacht 
accijnzen van minerale oliën 
benzineaccijns 
bieraccijns 

 
1072.  Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 3, blz. 10-13. Kamerstukken II 1969-1970, 10 560, nr. 6, 

blz. 1 en 10. 
1073.  Artikel 75 tot en met artikel 81 Zegelwet 1917. 



3.6 Hoofdstuk 3 / Rechtsgronden 

286 

Specifieke rechtsgronden Specifiek fundament onder het 
bestaan, voortbestaan dan wel 
het tarief van: 

brandstoffenbelasting 
gedistilleerdaccijns 
frisdrankenaccijns 
suikeraccijns 
tabaksaccijns 
wijnaccijns 
zoutaccijns 
 
(op basis van deze rechtsgrond 
zijn de accijns van het geslacht, 
de accijns van sigarettenpapier en 
de zoutaccijns afgeschaft) 

2. Ecologische politiek, ecologisch instru-
mentalisme, duurzame ontwikkeling: 
bestedingensturende werking, ontmoe-
diging van mobiliteit, drankgebruik, 
roken, energiezuinigheid, reallocatie van 
verpakkingen, waterbesparing 

alcoholaccijnzen 
BPM 
energiebelasting 
tabaksaccijnzen 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen 

2. Economische politiek: vergroening van 
de belastinggrondslag door verschuiving 
lasten van arbeid en ondernemen naar 
energie en milieu in het belang van 
werkgelegenheid en bedrijvigheid 

BPM 
energiebelasting 
tabaksaccijns 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen 

3. EG-accijnsharmonisatie accijnzen van alcoholhoudende 
dranken 
assurantiebelasting 
bieraccijns 
BPM 
energiebelasting 
frisdrankenaccijns 
gedistilleerdaccijns 
tabaksaccijns 
wijnaccijns 
(op basis van deze rechtsgrond is 
de suikeraccijns afgeschaft) 

4. Energiepolitiek: ontmoediging vermijd-
baar energieverbruik, energiebesparing 

BPM 
energiebelasting 
uraniumbelasting 
vliegbelasting 
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Specifieke rechtsgronden Specifiek fundament onder het 
bestaan, voortbestaan dan wel 
het tarief van: 

5. Fiscale politiek: vermijding ongewenste 
verdelingseffecten elders 

assurantiebelasting 
energiebelasting 
tabaksaccijns 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen  

6. Fiscale politiek: afroming economische 
groei, besparingen, bezitsvorming 

benzineaccijns 

7. Fiscale politiek: beperking lastendruk 
bedrijfsleven 

BPM 
dieselaccijns 

8. Fiscale politiek: crisisbelasting accijns van het gemaal 
benzineaccijns 
bieraccijns 
oude onderdelen van de energie-
belasting (steenkolen, turf) 
zeepaccijns  

9. Fiscale politiek: evenredigheid tussen de 
kosten die bepaald gedrag oproept en op 
wie die kosten worden afgewenteld 
(compensatiebeginsel, profijtbeginsel) 

energiebelasting 
frisdrankenaccijns 
gedistilleerdaccijns 
tabaksaccijns 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen  

10. Fiscale politiek: financiële diensten in de 
belastingheffing betrekken 

assurantiebelasting 
beursbelasting 

11. Fiscale politiek: financier van bijzondere 
beleidsdoelen en afschaffing andere 
accijnzen 

benzineaccijns 
frisdrankenaccijns 
gedistilleerdaccijns 

12. Fiscale politiek: steunfunctie tegen 
fraude 

de azijnaccijns 

13. Fiscale politiek: streven naar een meer 
robuust belastingstelsel 

energiebelasting 
wateraccijnzen  

14. Fiscale politiek: vermijding ongewenste 
verdelingseffecten elders 

assurantiebelasting 
beursbelasting 
energiebelasting 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen 

15. Fiscale politiek: weeldebelasting benzineaccijns 
BPM 
wijnaccijns 
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Specifieke rechtsgronden Specifiek fundament onder het 
bestaan, voortbestaan dan wel 
het tarief van: 

16. Historisch: oude en bewezen belasting-
grondslag en heffingstechniek 

accijnzen van alcoholhoudende 
dranken 
assurantiebelasting 
beursbelasting 
bieraccijns 
BPM 
energiebelasting 
tabaksaccijnzen 
wijnaccijns 

17. Instrument loon- prijs-, monetaire en 
energiepolitiek, demping deflatie en 
inflatie 

benzineaccijns 
suikeraccijns 
tabaksaccijns 

18. Instrument om externe kosten (maat-
schappelijke kosten) te internaliseren in 
prijzen van goederen en diensten 

energiebelasting 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen 

19. Leefmilieu: spaarzaamheid met schaars 
grondwater en zoet water; bescherming 
bodem (voorkoming verdroging), natuur 
en landschap 

wateraccijnzen 

20. Leefmilieu: energiezuinigheid, stimule-
ring ongelode, zwavelarme en zwavel-
vrije brandstoffen 

energiebelasting 

21. Leefmilieu: vermijding vorming chloor-
fluorkoolwaterstoffen 

alcoholaccijnzen 

22. Openbare orde: bescherming openbare 
zedelijkheid 

accijns van speelkaarten 
gedistilleerdaccijns 

23. Pariteit onder bepaalde grondslagen alcoholaccijnzen 
bieraccijns 
BPM 
energiebelasting 

24. Reallocatie naar minder schadelijke 
varianten (stimulering gebruik openbaar 
vervoer, minder belastende vervoersva-
rianten en verpakkingssoorten) 

energiebelasting 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 

25. Toepassing buurlanden energiebelasting 
tabaksaccijns 
verpakkingenbelasting 
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Specifieke rechtsgronden Specifiek fundament onder het 
bestaan, voortbestaan dan wel 
het tarief van: 

26. Thuismarktbescherming: bescherming 
binnenlandse productie 

oude accijnzen: 
azijnaccijns 
bieraccijns 
gedistilleerdaccijns 
accijns van sigarettenpapier 
suikeraccijns 
tabaksaccijns 
wijnaccijns 
zeepaccijns 
zoutaccijns 

27. Vervoerspolitiek: beperking mobiliteit, 
geluidshinder, luchtvervuiling, groei 
autopark, groei wegverkeer, groei vlieg-
verkeer, verkeersonveiligheid, wegver-
keercongestie, bevordering schone 
auto’s en motoren, bevordering zuinig 
en selectief rijden 

BPM 
energiebelasting 
vliegbelasting 

28. Vervoerspolitiek: variabilisatie autokos-
ten 

BPM 
energiebelasting 

29. Volksgezondheidspolitiek: ontmoedi-
ging drinken, roken, tandcariës, zwaar-
lijvigheid, en gezonde leefomgeving 

alcoholaccijnzen 
BPM 
energiebelasting 
suikeraccijns 
tabaksaccijns 
verpakkingenbelasting 
vliegbelasting 
wateraccijnzen 
wijnaccijns 

30. Volksgezondheidspolitiek: gebruik als 
geneesmiddel 

wijnaccijns 

 
De rechtsgronden zijn niet alleen gerelateerd aan het bestaan van een accijns, maar 
ook aan het voortbestaan, aan tariefsverhogingen, aan het uitblijven van een tariefs-
verhoging, aan de indexering van tarieven, aan een tariefsverlaging dan wel aan de af-
schaffing van een accijns. Daar waar de alcoholaccijnzen worden genoemd, worden 
daarmee alle accijnzen van alcoholhoudende dranken bedoeld, zoals de bieraccijns, de 
gedistilleerdaccijns en de wijnaccijns. Onder de energiebelasting worden de accijnzen 
van minerale oliën begrepen en met name ook de benzineaccijns. De wateraccijnzen is 
de verzamelnaam voor de belasting op leidingwater en de grondwaterbelasting. Tot de 
verzamelnaam brandstoffenaccijnzen behoren alle accijnzen van brandstoffen, zoals 
de turfaccijns en de kolenaccijns. Aan de dagbladaccijns, de koffieaccijns en de theeac-
cijns ontbreken specifieke rechtsgronden.  
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De accijnzen zijn in hoofdzaak opbrengstbelastingen waarmee belastingdruk wordt 
verschoven van de grondslagen arbeid en ondernemen naar de grondslag milieu en 
volksgezondheid. Wat betreft de effecten van accijnsmaatregelen in relatie tot de 
rechtsgrond laat de wetgever zich in het politieke besluitvormingsproces leiden door 
de, op basis van die rechtsgrond, beoogde en verwachte werking van die maatregel. 
Dat proces vindt doorgaans plaats aan de hand van evaluaties ex ante, beredeneerde 
inschattingen van de te verwachten effecten op basis van onder meer kennis van 
markten, sectoren, economische ontwikkelingen, doelgroepen en prijselasticiteiten 
van de vraag naar de betreffende bemoeigoederen, uitkomsten van onderzoekingen 
van adviesorganen, zoals de planbureaus, onderzoeksinstelling in de marktsector, 
specifiek ingestelde onderzoekscommissies en werkgroepen, zoals de vergroenings-
commissies, belangenorganisaties, rapportages van instellingen van de EU en andere 
intergouvernementele organisaties, en inzichten in publicaties in de literatuur, maar 
ook op basis van overtuiging en zeker weten van achtereenvolgende bewindspersonen 
van volksgezondheid. Bij de totstandkoming van de EB en diverse verhogingen van 
de wegverkeerbrandstofaccijnzen werd is met behulp van studies ex ante informatie 
verzameld over de verwachte effecten. In welke mate accijnzen en accijnsverhogingen 
bijdragen aan vermindering van het verbruik van alcohol, energie, tabak, verpakkin-
gen en water wordt ex ante nauwelijks gekwantificeerd. De invloed van prijsmaat-
regelen is moeilijk te scheiden van de invloeden van andere maatregelen ter vermin-
dering van bepaald verbruik zoals voorlichtingcampagnes, andere regelgeving en zelf-
regulering. Er worden in kwalitatieve termen richtingen aangegeven waarin de be-
sluitvorming bij voorkeur zou moeten plaatsen. 

Voor evaluaties ex post, dat wil zeggen empirisch en econometrisch onderzoek 
naar de werkelijke effecten van genomen maatregelen, moeten langere perioden kun-
nen worden overzien. Als een nieuwe accijns in werking is gekomen of een accijnsta-
rief verhoogd, en vervolgens wordt vastgesteld dat de endogene ontwikkeling van de 
accijnzen beter of slechter uitvalt dan geraamd, behoeft dat niet alleen het effect van 
de betreffende accijnsmaatregel te zijn. Een effect is ook dat de inkomensontwikkeling 
en de economische ontwikkelingen beter of slechter dan verwacht zijn uitgevallen. De 
EB, diverse verhogingen van de wegverkeerbrandstofaccijnzen en de GWB waren 
onderwerp van evaluaties ex post. 

De realisering van aanvankelijk met een maatregel beoogde doelstellingen en ex 
ante geraamde effecten, zijn volgens de bewindslieden moeilijk empirisch aan te to-
nen. Vaak zijn de mogelijkheden voor een evaluatie ex post van de economische effec-
ten beperkt, omdat het lastig is de effecten van een maatregel te scheiden van effecten 
van andere maatregelen of andere effecten die het gevolg zijn van gewijzigde omstan-
digheden, zoals conjuncturele ontwikkelingen en andere maatregelen die nadien zijn 
ingevoerd. Achteraf is dus niet altijd meer te traceren wat precies het effect van de 
genomen maatregel en dat van andere omstandigheden is geweest. Wel kan daaraan 
steeds een kwalitatieve duiding worden gegeven. Zo wordt in 2006 in het kader van 
de evaluatie van de belastingherziening 2001 een evaluatie ex post nog niet mogelijk 
geacht, omdat de periode voor zo’n evaluatie te kort is: de effecten van een verande-
ring van de energieprijzen strekken zich immers uit over een reeks van jaren, waarbij 
de energieprijs door meer factoren wordt bepaald dan alleen de heffing en wordt de 
vraag naar energie niet alleen door de energieprijs bepaald, maar ook door factoren als 
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economische groei. Wel bevestigt het CPB in dat kader dat de onderzoeken ex ante 
goed in lijn liggen met bevindingen in de literatuur en dat de uitkomsten van onder-
zoek uit 1997 eerder een onderschatting dan een overschatting vormen van het effect 
van de EB op de energievraag en daarmee op de emissies naar het milieu. 

Nevendoelstellende motieven zijn tot aan de ‘90-er jaren van de 20e eeuw vaak 
juist niet gebruikt omdat het regeringsbeleid dan te duidelijk een hybridisch karakter 
zou krijgen. Er moet wel verbruik worden afgeremd, in verband met de volksgezond-
heid, energiezuinigheid en verkeerscongestie, maar niet te veel, in verband met de 
schatkist. Hogere tarieven die de accijnzen metterdaad reële gedragsveranderende 
vermogens zouden geven, gaan ten koste van de opbrengst, dat wil zeggen – zoals de 
Commissie accijnzen het formuleert – ten koste van het door de bewindslieden be-
oogde optimum. Dit geldt voor de meeste accijnzen die gezien hun bescheiden tarief 
nauwelijks regulerend kunnen werken en welke primair een zuivere opbrengstfunctie 
hebben. Accijnzen zijn er dus niet voor het milieu, maar door het milieu. 

Kwalitatieve termen en duidingen geven de richtingen aan waarin naar ver-
wachting de beoogde effecten van voorgenomen maatregelen het best kunnen worden 
gerealiseerd en naar de politieke krachtsverhoudingen van dat moment het meest 
gerechtvaardigd worden geacht. De aldus gewezen richtingen spelen nog een andere 
rol. Kamerleden laten zich in hun stemgedrag vanuit hun eigen achtergronden mede 
leiden door de nevenwerkingen van de accijnzen, ook al geeft de indiener van het 
wetsvoorstel aan, dat zij er primair zijn om opbrengsten te genereren. 

In het voor de burger waarneembare politieke besluitvormingsproces valt eerst het 
voornemen de overheidsinkomsten te doen toenemen en wanneer een accijnsmaatre-
gel aan de orde is een verwachting over een daarmee beoogd gedragseffect (bijvoor-
beeld minder roken, minder drinken, minder autorijden, minder vliegen, minder wa-
ter verbruiken, of goederen anders verpakken). Vervolgens wordt beslist over het 
aandeel van de belastingen in die toeneming. Voorts wordt uit diverse alternatieven 
doorgeëxerceerd welke concrete maatregelen naar de gegeven omstandigheden de 
voorkeur verdienen boven andere, zulks nadat intussen is komen vast te staan wat de 
totale omvang moet zijn. Het gaat dan nog niet over de rechtsgrond van de maatregel, 
maar over de vraag of de ene mogelijkheid wellicht minder schadelijk of meer oppor-
tuun is dan de andere ofwel of de ene maatregel misschien op dat moment politiek 
beter scoort of meer verantwoord moet worden geacht dan de andere. De bij dit afwe-
gingsproces gebezigde argumenten leiden ten slotte tot een voorstel met formulerin-
gen die voldoende aanspreken en overtuigend moeten zijn om de door de regering 
gemaakte keuzen uit de verschillende voorliggende alternatieven te rechtvaardigen. 

Vol realisme is nog altijd de analyse van VAN DER POEL (1927): ‘de geschiedenis der 
belastingheffing leert, n.l. deze waarheid, dat de rechtsgrond der heffing in den regel 
eerst wordt opgespoord en verklaard, nadat eene belasting reeds lang in werking is. 
Het is de nood der schatkist, die tot het heffen van nieuwe belastingen doet besluiten. 
De van oudsher om haar vindingrijkheid vermaarde fiscus gevoelt telkens intuïtief 
waar de benoodigde gelden het minst bezwaarlijk materieel, het meest practisch 
fiscaal-technisch, zijn te halen, hoe zij, zonder productie en verkeer, handel, landbouw 
en nijverheid meer dan volstrekt noodig is te schaden, zonder kapitaalvorming en 
spaarzin meer dan noodzakelijk aan te tasten, zich die gelden kan verschaffen. Schiet 
haar inzicht daarbij te kort, dan sterft zoodanige belasting binnen korteren of langeren 



3.6 Hoofdstuk 3 / Rechtsgronden 

292 

tijd een natuurlijken of gewelddadigen dood. Zóó zal het ook zijn met het maken van 
winst uit overheidsbedrijven. Zóó ging het ook en zal het ook in de toekomst gaan, 
met de onderdeelen van het samenstel van heffingen, dat het onderwerp dezer studie 
uitmaakt, met de accijnzen’1074. Wij zijn dat op voorhand met VAN DER POEL zeer eens. 
Ook na publicatie van VAN DER POEL’s analyse (1927) is nog dikwijls een patroon aan te 
treffen waarbij politici nog vele jaren later aan een belastingmaatregel aanvullende 
motiveringen toedichten. Dat is ook gebeurd bij de inkomstenbelasting (IB) en de 
energiebelasting (EB). Die zijn in 1892 respectievelijk 1996 primair geïntroduceerd 
voor een rechtvaardiger verdeling van lasten respectievelijk energiezuinigheid; pas 
later is het budgettaire motief een rol gaan spelen. De inkomstenbelasting wordt thans 
gekenmerkt door een robuuste overdaad aan pragmatisme en behoefte aan stabiele 
belastingopbrengsten1075. 

Ten slotte moet uit de hoofdstukken 2 en 3 worden geconcludeerd, dat de stelling 
van NAUTA dat met accijnzen geen gedrag kan worden veranderd (1997) niet juist kan 
zijn. 

 
 

 
1074.  J. van der Poel, Over accijnzen, Haarlem 1927, blz. 50. 
1075.  Vgl. Kamerstukken II 1999-2000, 26 727, nr. 6, blz. 27. 


