
Terugdraaien afschaffen verlaagd 
accijnstarief voor kleine 
onafhankelijke brouwerijen en 
latere inwerkingtreding wijziging 
heffingsgrondslag 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen    nvt   
Handhaafbaarheid    x   
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   x   
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 €         0 
• Automatisering €        0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
In de uitvoeringstoets bij het wetsvoorstel1 zijn onder 
andere de uitvoeringsgevolgen van het vervallen van 
het verlaagd tarief voor kleine brouwerijen per 1 januari 
2023 beoordeeld.  

 
1 Bijlage bij Kamerstukken II 2021/22, 35918, nr. 3. 

Met het aangenomen amendement2 vervalt de in het 
wetsvoorstel voorgenomen afschaffing van het 
verlaagde accijnstarief voor kleine onafhankelijke 
bierbrouwerijen. Hierdoor blijft de korting van 7,5% op 
het reguliere bieraccijnstarief voor kleine onafhankelijke 
brouwerijen in stand. Ook is in het amendement 
bepaald dat de wijziging van de heffingsgrondslag van 
de bieraccijns van Platogehalte naar alcoholgehalte niet 
op 1 januari 2023 in werking treedt maar een jaar later 
op 1 januari 2024.  
 
Interactie burgers/bedrijven 
Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. 
 
Maakbaarheid systemen 
De bij het wetsvoorstel voorziene beperkte systeem-
aanpassingen in verband met het afschaffen van het 
verlaagde accijnstarief voor kleine onafhankelijke 
bierbrouwerijen zijn als gevolg van het amendement 
niet nodig.  

Handhaafbaarheid 
De in het wetsvoorstel voorgenomen afschaffing van het 
verlaagde accijnstarief voorzag in meer transparantie en 
samenhang van de handhaving en verkleining van de 
kans op fouten daarbij. Deze vereenvoudiging vindt 
door het amendement niet plaats.  
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
De voorgenomen complexiteitsreductie komt met dit 
amendement te vervallen. 
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein. 
 
Uitvoeringskosten 
De bij het wetsvoorstel voorziene automatiserings-
kosten horende bij de afschaffing1 – die als gevolg van 
het amendement vervallen – zouden beperkt zijn en 
zouden worden opgevangen binnen de bestaande 
kaders. Als gevolg van het amendement zijn er daarom 
geen incidentele of structurele kosten.  
 

2 Kamerstukken II 2021/22, 35918, nr. 8.   

Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023. 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 


