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Route

Openbaar vervoer | Rotterdam Centraal Station en Station Hofplein 

> tramlijn 5 richting Willemsplein, halte Westplein

> metro, uitstappen station Leuvehaven

Auto | borden ‘Euromast’ volgen, zie verder het kaartje 

Openingstijden | dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur

Gesloten op maandagen, 1
e
Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Let op: Wél geopend op 2
e
Kerstdag.

Toegang | gratis 

Het museum is toegankelijk voor minder valide bezoekers. 

Rondleidingen | op afspraak

Parklaan 14 -16
3016 BB Rotterdam
T 010 - 4400200
F 010 - 4361254
info@belasting-douanemus.nl
www.belasting-douanemus.nl
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Deel twee van een drieluik over accijnzen



Geweest maart 2003 - oktober 2003

Accijns op zout
De mens heeft zout nodig om te kunnen over-
leven. Tijdens de eerste tentoonstelling van
het drieluik over accijnzen konden bezoekers
kennis maken met de geschiedenis van het
bijzondere huis-, tuin- en keukenproduct
zout. In het verleden was zout zeer kostbaar
vanwege de ‘mysterieuze’ geneeskrachtige
en conserverende werking. Belasting op dit
onmisbare product was een logisch gevolg.
Deze uitzonderlijke vorm van belastingheffing
werd pas in 1951 afgeschaft.

Verwacht mei - november 2004

Accijns op zeep
Zeep gold in de 18e eeuw als luxe en viel
daarom onder de ‘weeldebelasting’. Tegen-
woordig is dat gelukkig anders. Want wie wil
er niet lekker ruiken of een ontspannend
schuimbad nemen.
Een tentoonstelling vol humor over de accijns
op zeep, getoond aan de hand van affiches,
documenten en andere voorwerpen. 
Dit is de laatste tentoon-
stelling in het drieluik
over de geschiedenis van
accijnzen in Nederland.

ZEEP
“Gele rakker,
pilsje of pint”

Een aantal bij-
namen voor een pro-

duct dat veel Nederlanders een warm
hart toe dragen: Bier. Tijdens de tweede
tentoonstelling uit het drieluik over de
geschiedenis van accijnzen komt de
bezoeker meer te weten over de ‘volks-
drank’ bier. In de huidige maatschappij
drinken mensen voornamelijk bier voor de
lekkere smaak, de gezelligheid of vanwe-
ge de verslavende roes. Bier wordt
daarom door de overheid gezien als een
genotsmiddel en een luxe product. Wie
in Nederland een biertje koopt betaalt
daarover zowel accijns (belasting op
genotsmiddelen) als 19% BTW (bij de
aanschaf van luxe producten betaalt de
consument bovenop de verkoopprijs een
Belasting Toegevoegde Waarde ter
hoogte van 19%). 

In tegenstelling tot het heden werd bier
in het verleden niet gedronken voor de
smaak of de ‘benevelende’ werking van
alcohol. Vanaf het begin van de 14e

eeuw tot ver in de 18e eeuw was bier
voor mensen een eerste levensbehoefte.
Water was sterk vervuild, onbetrouw-
baar en snel aan bederf onderhevig. Bier
had door het bestanddeel alcohol een
langere houdbaarheid, en voegde met
ingrediënten als mout en suiker ook
enige voedingswaarde toe aan het vaak
karige dagelijkse maal. Bier was voor de
gehele bevolking een redelijk betaalbare
dorstlesser, in tegenstelling tot wijn en
andere sterkere drank. Belasting op bier
was ook in deze tijd geen onbekend ver-
schijnsel. De tentoonstelling
geeft op bijzondere wijze een
duidelijk beeld van de eco-
nomische rol en de histo-
rie van het product bier.
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ACCIJNZEN
Wat zijn accijnzen en belastingen?
Op deze vragen geeft het
Belasting & Douane Museum een
antwoord in drie opeenvolgende
tentoonstellingen over zout-, bier-

en zeepaccijns. Accijnzen zijn één
van de oudste vormen van
belastingheffing in Nederland.
Sinds de vroege Middeleeuwen

behoeften. Tegenwoordig zijn er
nog steeds accijnzen op o.a. wijn,
bier, gedistilleerde dranken, tabak
en minerale oliën.

heeft de burger te maken met
deze verbruiksbelastingen. Oor-
spronkelijk waren accijnzen alleen
van toepassing op eerste levens-


