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Geachte heer Van Rij, 
 
Op 6 juli 2022 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) ter toetsing voorgelegd 
het voorstel Wijziging verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.1 Met dit voorstel wordt 
met ingang van 1 januari 2023 de verbruiksbelasting op alcoholvrije drank verhoogd en 
wordt mineraalwater een jaar later van die verbruiksbelasting uitgezonderd. 
 
Toetsingskader 
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsings-
kader: 
1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het 

meest aangewezen instrument? 
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de 

wetgeving moeten naleven? 
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 
 
1. Nut en noodzaak 
De verhoging van de verbruiksbelasting en de vrijstelling voor mineraalwater maken deel 
uit van het Coalitieakkoord. Ze dienen ter stimulering van gezonde keuzes en het 
ontmoedigen van ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. Het 
college heeft geen opmerkingen bij de onderbouwing van nut en noodzaak van de ver-
hoging van de verbruiksbelasting en de uitzondering voor mineraalwater. 
 
2. Minder belastende alternatieven 
Het verhogen van het tarief van de verbruiksbelasting heeft geen of nauwelijks gevolgen 
voor de regeldruk. Het uitzonderen van mineraalwater levert voor een beperkte groep 
producenten een geringe vermindering van de regeldruk op. Het college heeft hierbij geen 
opmerkingen. 
 

 
1 Deze wijziging zal deel uitmaken van het Belastingplan 2023. 
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3. Werkbaarheid 
Door in 2023 het tarief voor de verbruiksbelasting voor mineraalwater te verhogen en het 
jaar daarop mineraalwater uit te zonderen van die verbruiksbelasting, moeten producen-
ten een wijziging doorvoeren die niet nodig zou zijn als voor beide wijzigingen dezelfde 
ingangsdatum wordt gehanteerd. Bovendien is de verhoging van de verbruiksbelasting 
voor mineraalwater contrair aan het doel om mensen te stimuleren gezonde keuzes te 
maken. 
 
3.1 Het college adviseert om dezelfde ingangsdatum voor beide maatregelen te 

kiezen, dan wel inhoudelijk te motiveren waarom deze opeenvolging van 
wijzingen onvermijdelijk is.  

 
4. Gevolgen regeldruk 
De regeldrukgevolgen van het voorstel zijn niet omvangrijk. Die producenten die uitslui-
tend mineraalwater bottelen of verhandelen, ondervinden een kleine vermindering van 
de regeldruk omdat voor hen niet langer een vergunning voor een inrichting is vereist. 
Het college heeft geen opmerkingen bij de in beeld gebrachte gevolgen voor de regeldruk. 
 
Dictum 
Gelet op de bevindingen is het eindoordeel van ATR: 
 
Het voorstel indienen nadat rekening is gehouden met het adviespunt.  
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 

 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
 


