
An t w oo r d  n aar  aan le id in g  v an  sch r i f t e l i j k e v r agen  v an  h et  l i d  Kle in  ( 5 0 PLUS)  aan  de 
st aat ssecr et a r i s v an  Fin an ciën  ov er  de er n st ige gev o lgen  v an  de in  2 0 1 3  doo r gev oer de 
acci j n sv er h og in g  op  a lcoh o lh ou den de d r an k en  ( in gezon den  1 0  m aar t  2 0 1 4 , n r . 
2 0 1 4 Z0 4 3 5 6  )  
 
1 
Heeft  u kennisgenomen van de persberichten van de Vereniging van Nederlandse Brouwers, en de 
branchevereniging van m erkhouders van gedist illeerde dranken Spir it s NL, waarin m elding wordt  
gem aakt  van de ernst ige gevolgen van de in 2013 doorgevoerde accijnsverhoging op 
alcoholhoudende dranken? 1 
 
1 
Ja. 
 
2 
I s het  waar dat  voor de sector gedist illeerd als geheel in 2013 slechts 3 m iljoen ext ra aan accijnzen 
werd binnengehaald, m aar dat  circa 10 m iljoen liter sterke drank m inder werd verkocht , hetgeen 
overeenkomt  m et  een zesde van de totale omzet? Erkent  u dat  er een directe relat ie is tussen 
verhoging van accijnzen enerzijds, en daling van om zet ten anderzijds, m et  als gevolg dalende btw-  
en accijnsinkom sten voor de schatkist?  
 
3 
I s het  waar dat  de verhoging van de accijns op sterke dranken m et  10%  in 2013 voor bier heeft  
geleid tot  een m arktdaling van 3%  en dat  hierdoor het  verlies aan btw- inkom sten (€ 28 m iljoen)  
groter is dan de ext ra accijnsinkom sten in 2013 (naar verwacht ing € 24 m ilj oen)? Kunt  u uw 
antwoord toelichten?  
 
2 en 3 
De realisat ies van de accijnsopbrengsten in 2013 kom en beschikbaar bij  het  Financieel Jaarverslag 
(FJR)  2013, net  zoals de gerealiseerde ontvangsten in 2013 van alle andere belast ingsoorten. Het  
FJR wordt  jaarlij ks op de derde woensdag in m ei aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor de btw-
ontvangsten geldt  dat  deze afhankelij k zij n van het  geconsum eerde aantal liters alcoholhoudende 
dranken en de gem iddelde verkooppr ij s van deze liters. De accijnsontvangsten op alcohol zij n 
gebaseerd op het  door fabrikanten en handelaren aan detaillisten verkochte volum e en zijn 
afhankelij k van het  gem iddelde alcoholpercentage of, voor bier, het  ext ractgehalte, uitgedrukt  in 
percenten Plato. Er kan derhalve geen één op één relat ie worden gelegd tussen accijnsontvangsten 
en btw-ontvangsten. 
 
4 
I s het  waar, dat  een m arktdaling van ruim  3%  – nog afgezien van indirect  banenverlies leidt  tot  
een verlies van 300 directe banen bij  brouwerijen?  
 
5 
I s het  waar, dat  de directe en indirecte werkgelegenheid in de sector na 30%  bieraccijnsverhoging 
in 2009 in de periode 2008–2012 m et  14,7%  is gedaald?  
 
4 en 5 
Het  CBS regist reert  de (directe)  werkgelegenheid per sector. Het  CBS geeft  niet  per sector aan 
hoeveel werknem ers ten behoeve van deze sector in andere sectoren werken ( indirecte 
werkgelegenheid) . Evenm in kan een directe relat ie worden gelegd met  de accijnsverhoging van 
2009. De werkgelegenheid hangt  af van veel econom ische factoren.  
 
6 
Deelt  u de m ening dat  vooral zelfstandige slij ter ij en, handelsondernem ingen en dist illeerderij en 
vaak fam iliebedrij ven – de prij s betalen voor opeenvolgende verhogingen van accijnzen op 
gedist illeerde dranken en dat  zij  ook de prij s betalen voor oneerlij ke concurrent ie m et  het  
buitenland? Kunt  u een overzicht  geven van faillissem enten in de sector sinds 2008?  
 
 
 

                                                
1 Website Vereniging Neder landse Brouwers, persber icht d.d. 6 maart  2014;   
  Website Spir it sNL, branchevereniging van gedist illeerde dranken, persber icht  van 24 februar i 2014.   



7 
Deelt  u de m ening dat  drankaccijnsverhogingen ‘m ��r kapot  m aken dan ons lief is’, en dat  niet  
alleen de consum ent  en de producent  aantoonbare schade ondervinden, m aar ook de schatkist?  
 
8 
Bent  u het  eens m et  de sector dat  wie rat ioneel naar de accijnscij fers kij kt , ziet  dat  een 
accijnsverlaging niet  alleen goed kan zijn voor de sector en de consum ent , m aar óók voor de 
schatkist?  
 
6, 7 en 8 
Het  accijnstar ief voor overige alcoholhoudende producten (waaronder gedist illeerd)  is sinds 2006 
hetzelfde gebleven. Naar aanleiding van het  Begrot ingsakkoord 2013 is het  tar ief voor overige 
alcoholhoudende producten per 1 januari 2013 verhoogd. De m aat regelen in het  
Begrot ingsakkoord 2013 waren nodig om  de overheidsfinanciën st ructureel te verbeteren.  Hiervoor 
zijn m oeilij ke m aat regelen nodig, die van iedereen in de sam enleving een bijdrage vragen. I n de 
Grenseffectenrapportage van septem ber 2013 is uitgebreid ingegaan op de effecten van deze 
accijnsverhoging.2 Hier in werd geconcludeerd dat  er op dat  m om ent  onvoldoende aanleiding was 
om  in m acro- term en een derving van enige om vang toe te rekenen aan grenseffecten, gezien de 
ontwikkeling van de accijnsopbrengsten van alcoholhoudende dranken in 2013. Overigens neem t  
Nederland, wat  bet reft  de hoogte accijnstar ieven van overige alcoholhoudende dranken, een 
m iddenposit ie in tussen Duitsland en België. 
 
Uit  contact  m et  het  CBS is gebleken dat  een overzicht  van faillissem enten in de drankensector niet  
beschikbaar is. Het  CBS beschikt  alleen over een zeer grofm azige indeling van faillissem enten, 
waaruit  de faillissementen in de drankensector niet  kunnen worden afgeleid.  
 
9 
Gaat  u bij  de algem ene evaluat ie van de (gevolgen van)  accijnsverhogingen ook de gederfde btw-
inkom sten als gevolg van om zetdalingen bet rekken?  
 
9 
Tijdens de parlementaire behandeling van het  Belast ingplan 2014 heeft  m ijn am btsvoorganger 
toegezegd om  de uit kom sten van een evaluat ie van de gevolgen van de accijnsverhoging van 
diesel en LPG, m et  nam e voor verkopen in de grensst reek, m et  beide Kam ers te zullen delen. De 
uit kom sten van deze evaluat ie verwacht  ik in de tweede helft  van mei aan de Kam ers te kunnen 
sturen. De evaluat ie zal plaatsvinden aan de hand van leverant ies van oliem aatschappijen en 
analyse van de accijnsopbrengsten van diesel en LPG. De btw-afdracht  over de om zet  van 
pom phouders hangt  niet  alleen af van de verkochte hoeveelheid brandstof, m aar ook van de 
brandstofpr ij zen. Tevens verkopen pom phouders niet  alleen brandstof m aar ook andere producten.  
Daarnaast  drukt  op de verkoop voor zakelij k gebruik geen btw. Het  onderscheid naar zakelij k en 
niet -zakelij k verkeer is relevant  om  het  btw-effect  te berekenen. Als het  grenseffect  alleen opt reedt  
bij  zakelij k verkeer is er geen BTW-derving. Als het  alleen niet -zakelij k verkeer bet reft  is er  wel een 
BTW-effect . Voor een goede analyse op de btw-ontvangsten is een meer diepgaand onderzoek 
nodig waarvoor geen t ijd is, gegeven de druk om  zo snel m ogelij k inzicht  te geven in de verkoop 
van liters brandstof. De btw-afdracht  kan daardoor niet  in de evaluat ie van de accijnsverhoging 
worden bet rokken.   
 
10 
De financiële sleuteltabel van het  Minister ie van Financiën3 geeft  indicat ief de budget taire 
opbrengsten en dervingen weer van wij zigingen in de belast ingen;  acht  u de sleuteltabel voor 2014 
nog bet rouwbaar, waar het  de opbrengst  van alcoholaccijnzen bet reft? Zo neen, wanneer past  u de 
tabel aan? 
 
10 
De sleuteltabel wordt  jaarlij ks herij kt  en geeft  tot  de eerstvolgende publicat ie een bet rouwbaar 
indicat ief beeld van de budget taire opbrengsten en dervingen van wij zigingen in de belast ingen.  I n 
de sleuteltabel wordt  geabst raheerd van m ogelij ke gedragseffect en ( in lij n m et  de 
begrot ingsregels) . Gedragseffecten kunnen zich natuurlij k wel voordoen. 
 
 
                                                
2 Kam erstukken I I  2013/ 14, 33 752, nr. 7, bij lage. 
3 ht tp: / / www.rij ksoverheid.nl/ documenten-en-publicat ies/ publicat ies/ 2013/ 09/ 26/ sleuteltabel-2014.htm l   




