
 
  
 

Nijkerk, 5 oktober 2021 
 
Geacht Tweede Kamerlid, 
 
Vrijdag 15 oktober bespreekt de commissie Financiën het wetsvoorstel ‘Wet implementatie 
richtlijnen accijns 2022’ dat door staatssecretaris Vijlbrief 28 september jl. is ingediend. De wijziging 
stelt onder andere een omzetting van Plato extractgehalte naar alcoholpercentage voor, alsmede het 
afschaffen van het verlaagde tarief voor kleine brouwerijen. Wijzigingen die een grote impact zullen 
hebben op kleine brouwerijen in Nederland en voorbij gaat aan het beoogde doel van de 
wetswijziging: een budgettair neutrale vereenvoudiging voor de Douane.  
 
Nederland telt circa 900 kleine brouwerijen. Als branchevereniging vertegenwoordigen wij deze 
kleine brouwerijen en voor hen pakt de wetswijziging zeer ongunstig uit. Wij vragen u om kennis te 
nemen van de inhoud van deze brief en hopen dat u zich voor ons wilt inzetten door niet met deze 
wijzigingen in te stemmen. 
 
Accijnsstijging van gemiddeld 25% 
Zoals ook verwoord in het memorie van toelichting zal de vereenvoudiging budgettair neutraal 
worden vormgegeven. Onderzoek toont echter aan dat kleine brouwerijen met het huidige voorstel 
gemiddeld 25% meer accijns gaan betalen, met uitschieters tot wel 80%. Dit betekent dat de 
voorgestelde wetswijziging een enorme impact gaat hebben op het overgrote deel van alle 
brouwerijen in Nederland. In onze branche en daarbuiten is er dan ook een groot gebrek aan 
draagvlak voor de wetswijziging. Een petitie die CRAFT over de wetswijziging is gestart, is binnen 
enkele dagen al meer dan 6.500 keer getekend en dit aantal neemt iedere dag toe.   
 
Gezien het volgende citaat uit de beslisnota blijkt dat de staatssecretaris op de hoogte was van de 
mogelijke weerstand:  
 
“Mogelijk leidt het voorstel tot afschaffen van het verlaagde tarief voor kleine brouwerijen tot 
weerstand, dit betreft echter een kleine groep (zonder sterke lobby)” 
 
Hoewel de groep van kleine brouwerijen het overgrote deel van alle brouwerijen in Nederland 
uitmaakt, laat de staatssecretaris kennelijk de beleidsvorming afhangen van een inschatting van de 
lobbykracht van stakeholders. Hieruit kan voorts de conclusie worden getrokken dat de 
staatssecretaris een inschatting van onze lobby zwaarder laat wegen dan de door ons aangedragen 
inhoudelijke argumenten tegen dit wetsvoorstel. Wij vinden dat een zeer kwalijke zaak. 
 
De argumenten 
Wij hebben staatssecretaris Vijlbrief op de hoogte gesteld van onze argumenten, die als volgt zijn 
samen te vatten: 
 

• De voorgestelde wijziging is niet budgetneutraal. In de memorie van toelichting staat dat het 
afschaffen van het verlaagd tarief voor kleine brouwerijen de schatkist alleen al naar 
verwachting jaarlijks € 2 miljoen oplevert. Kleine brouwerijen krijgen te maken met een 
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gemiddelde accijnsstijging van 25%. Het wetsvoorstel is dus niets anders dan een regelrechte 
accijnsverhoging. 

• Deze accijnsverhoging zal leiden tot prijsstijgingen waardoor het prijsverschil met onze 
buurlanden verder toeneemt. Dit leidt tot een verdere groei van het zogeheten 
bieraccijnstoerisme met het mislopen van accijnzen en werkgelegenheid in Nederland tot 
gevolg (in Duitsland betaal je nu al tot 4x minder accijns op alcohol). 

• De afschaffing van het verlaagde accijnstarief voor kleine brouwerijen, de kortingsregeling, 
heeft een beperkte invloed op de totale bieraccijnsinkomsten voor de overheid, maar 
betekent een enorme klap voor individuele kleine brouwerijen. Voor deze kleine brouwerijen 
betekent de afschaffing van de kortingsregeling (7,5%) namelijk een forse verhoging van de 
kosten voor het gebrouwen volume bier.  

• Nagenoeg alle landen in Europa hanteren een kortingsregeling voor kleine brouwerijen, die 
vaak hoger (tot 50%) en ingewikkelder (met staffels gebaseerd op productievolume) is dan 
de kortingsregeling in Nederland. Alleen Spanje, Zweden en Litouwen hebben geen 
kortingsregeling voor kleine brouwerijen.  

• De kortingsregeling in Nederland is eenvoudig in vergelijking met andere Europese landen. 
De regeling leidt niet tot extra werkzaamheden voor de Douane. Ook niet in de nieuwe, 
onlangs ingevoerde, MijnDouane software. De afschaffing van de kortingsregeling dient dan 
ook geen enkel doel, en lost geen enkel reëel bestaand probleem op. Afschaffing van de 
kortingsregeling heeft wel een grote negatieve invloed op de winstgevendheid, 
innovatiekracht en investeringscapaciteit van kleine brouwerijen. 

• De kortingsregeling is goed te verantwoorden doordat kleine brouwerijen op andere 
gebieden een relatief hoge belastingdruk ervaren. Zo heeft een ambachtelijke brouwerij 
bijvoorbeeld meer personeel nodig per hectoliter gebrouwen bier dan grote brouwerijen, en 
draagt dientengevolge al relatief gezien meer sociale lasten af. 

• De accijnsverhoging heeft grote negatieve gevolgen voor de concurrentiepositie van kleine 
brouwerijen. Deze concurrentiepositie is in de afgelopen jaren met veel geld, tijd en energie 
opgebouwd. Nederlands ondernemerschap wordt door dit wetsvoorstel op een wrange 
manier ernstig bedreigd. 

 
Tot slot 
Het betreurt ons zeer te moeten constateren dat de staatssecretaris in het uiteindelijke voorstel 
niets heeft gedaan met onze argumenten. Er wordt zowel een omzetting van Plato extractgehalte 
naar alcoholpercentage voorgesteld, alsmede het afschaffen van het verlaagde tarief voor kleine 
brouwerijen. Een dubbele en volstrekt onnodige lastenverzwaring voor 900 ondernemingen. 
 
In de beslisnota wordt opgemerkt dat CRAFT zich kan vinden in de omzetting naar 
alcoholpercentage, en we met name waarde hechten aan het verlaagd tarief voor kleine 
brouwerijen. Dit is pertinent onjuist. Om bovengenoemde redenen is CRAFT zowel tegen de 
omzetting naar alcoholpercentage als het afschaffen van het verlaagde tarief voor kleine 
brouwerijen.  
 
Wij hopen dat u vanuit uw rol onze belangen wilt vertegenwoordigen en tegen het huidige voorstel 
wilt stemmen. Als u vragen heeft, meer informatie wilt of misschien wel heel andere ideeën heeft die 



 
  
u aan ons wilt voorleggen, horen we natuurlijk graag van u. Ook zijn wij vanzelfsprekend bereid ons 
standpunt aan de Commissie nader toe te lichten. 
 
Hoogachtend, 
Jos Oostendorp 
 
Voorzitter CRAFT 


