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Geachte 

Wij waren verheugd kennis te kunnen nemen van de brief van staatssecretaris Van Rij over het onderzoek naar 
grenseffecten door de douane. Alhoewel de resultaten over het vierde kwartaal van 2021 opnieuw sterk beïnvloed 
zullen zijn door de angst voor de omicron-variant van het coronavirus en de hernieuwde lock down die het kabinet 
in december en januari '22 instelde, is het goed om te kunnen vaststellen dat de douane-cijfers, zowel voor het 0-
onderzoek als het 1-onderzoek, vrij nauwkeurig aansluiten bij de cijfers die Kantar voor ons in 2019, 2020 en 2021 
verzamelde. 

Als aanbeveling voor volgende douane-onderzoeken zouden wij uw ministerie in overweging willen geven ook 
rooktabak in de scope te betrekken. Juist rooktabak, dat meer gekocht wordt door consumenten met een kleinere 
beurs, is gevoeliger voor prijsverschillen met het buitenland. We zien daar dan ook navenant grotere grenseffecten. 
Ik heb u dat in mijn vorige mail laten zien. 

Er is denken wij nóg een reden waarom rooktabak vaker over de grens wordt gekocht. Onlangs heeft VSK 
onderzocht hoe het accijnsbeleid van de laatste jaren heeft uitgepakt voor sigaretten in vergelijking met rooktabak. 
Ik bied u die studie hierbij aan. De absoluut gelijke verhogingen op deze twee categorieën sinds 2018 heeft de trend 
waarbij rooktabak zwaarder wordt belast dan sigaretten versterkt. De accijnsdruk op sigaretten is nu 85,32 % versus 
89,39 % voor rooktabak. En dat terwijl, zo menen wij, de fiscale belastbaarheid van rooktabak lager is dan die van 
sigaretten. Het gevolg is een aanzienlijke verstoring van de markt en een aantasting van de bufferfunctie van 
rooktabak. In de studie wordt het voorstel gedaan om af te stappen van absoluut gelijke verhogingen en in plaats 
daarvan de relatieve accijnsdruk op de kleinhandelsprijs te vergelijken. 

Ik zal een en ander graag aan u en uw collega's toelichten. 

Met hartelijke groeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantiereoister 480763114044-36 

Postbus 305, 2260 AH Leidschendam  
Tel. 	  
E-mail 	  Website: www.vsk-tabak.n1 
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Samenvatting 

• Vanaf 2011 is de accijns op sigaretten met 55,9% gestegen terwijl de accijns op rooktabak met 
145,5% is gestegen. Een extra sterke toename is te merken na de absoluut gelijke verhogingen 
op sigaretten en rooktabak sinds 2018. 

• Deze absoluut gelijke verhogingen hebben geleid tot een zeer aanzienlijke verstoring van de 
binnenlandse markt. Over de periode 2012 — 2021 is de binnenlandse verkoop van sigaretten 
gedaald met 29%, terwijl het volume rooktabak over dezelfde periode daalde met 44%. 

• Door de recente accijnsverhogingen zijn de prijsverschillen met onze buurlanden toegenomen, 
in het bijzonder voor rooktabak. De ontstane grote prijsverschillen zorgen voor meer 
aankopen in het buitenland. Zo kwam 31% van de in Nederland geconsumeerde rooktabak in 
maart 2022 uit het buitenland. 

• De buffer functie van rooktabak is grotendeels teniet gedaan door het Nederlandse 
accijnsbeleid, in het bijzonder door de absoluut gelijke verhogingen op twee verschillende 
producten. 

• Door de absoluut gelijke verhogingen tussen de verschillende producten loopt Nederland ook 
Europees uit de pas, met een accijnsdruk op sigaretten van 85,32% versus 89,39% op 
rooktabak. 

• Het huidige en aangekondigde fiscaal beleid voor 2023 en 2024 ongewijzigd voortzetten zal in 
Nederland vanaf 2023 de binnenlandse markt voor rooktabak en sigaretten nog aanzienlijker 
verstoren. Hierbij mag worden verwacht dat de aankopen van rooktabak door Nederlanders 
in het buitenland naar nog nooit vertoonde hoogtes (mogelijk tot 50% op basis van Franse 
onderzoeken) zullen gaan stijgen. 

• Om deze ongewenste bijwerkingen te vermijden herhaalt VSK haar pleidooi voor een gematigd 
accijnsbeleid. Bovendien zal in toekomstig fiscaal beleid rekening gehouden moeten worden 
met de verschillen tussen de producten en hun verschillende fiscale draagkracht, hun 
gebruikers én de rol van rooktabak op de Nederlandse markt. Dit kan enkel door af te stappen 
van absoluut gelijke verhogingen voor sigaretten en rooktabak, en in plaats daarvan de 
relatieve accijnsdruk op de kleinhandelsprijs (WAP) te vergelijken. 
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Inleidende begrippen 

Onder meer omwille van de verschillende karakteristieken en verschillende consumenten van 
sigaretten en rooktabak (voor nadere toelichting zie bijlage 1) heeft de Europese wetgever twee 
verschillende accijns categorieën gecreëerd: 

Onder sigaretten worden verstaan niet als sigaren aan te merken tabaksrolletjes die geschikt 
zijn om als zodanig te worden gerookt, alsmede tabaksrolletjes die door middel van een 
eenvoudige niet-industriële handeling in een huls van sigarettenpapier worden geschoven of 
met sigarettenpapier worden omhuld. 
Onder rooktabak wordt verstaan niet als sigaren of als sigaretten aan te merken voor roken 
geschikte tabak.1  

Inleiding 

Jaarlijks komt 20% tot 30% van de in Nederland geconsumeerde sigaretten, respectievelijk rooktabak 
uit het buitenland of uit illegale handel. Om dit te voorkomen, pleit VSK al jaren voor een goede 
afstemming van het accijnsbeleid met onze buurlanden en om het invoeren van een meerjarig 
gematigd accijnsbeleid dat voor een kabinetsperiode van 4 jaar in de wet wordt vastgelegd. Hierbij 
zouden de huidige accijnsverschillen tussen sigaretten en rooktabak behouden moeten worden (geen 
absoluut gelijke verhogingen voor beide categorieën). 

Dit rapport onderzoekt op basis van cijfers van de Belastingdienst Douane, Rijksoverheid en het 
onderzoeksbureau Kantar de gevolgen van het Nederlandse accijnsbeleid van de afgelopen jaren, en 
de verschillende effecten op rooktabak en sigaretten. Dit vanuit het perspectief van 
volumeontwikkeling, grenseffecten en belastingdruk. 

Nederlandse accijnsbeleid sinds 2011 

Vanaf 2011 is de accijns op sigaretten met 55,9% gestegen terwijl de accijns op rooktabak met 145,5% 
is gestegen. Dit enorme verschil in procentuele verhoging wordt veroorzaakt door de (sinds 2018) 
absoluut gelijke verhogingen op sigaretten en rooktabak. Voor een overzicht van de exacte 
verhogingen wordt verwezen naar Bijlage 2. 
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Bron: tarievenlijst accijns en verbruiksbelastingen van Douane 

1  Wet op de Accijns, artikel 31 en artikel 32 
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Deze absoluut gelijke verhogingen hebben geleid tot een zeer aanzienlijke verstoring van de 
binnenlandse markt. Over de periode 2012 — 2021 is de binnenlandse verkoop van sigaretten gedaald 
met 29%, terwijl het volume rooktabak over dezelfde periode daalde met 44%. 
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Bron: volumecijfers www.acciinsmonitor.n1 

Absoluut gelijke verhogingen zorgen ook voor meer aankopen in het buitenland in het bijzonder voor 
rooktabak 

Door de recente - absoluut gelijke - accijnsverhogingen op sigaretten en rooktabak zijn de 
prijsverschillen met onze buurlanden toegenomen, in het bijzonder voor rooktabak. De prijzen voor 
sigaretten en vooral ook voor rooktabak in de ons omringende landen zijn substantieel lager: 

2021 
Van Nelle (50 gram) 
Marlboro (20 stuks)  

Nederland 
€15,10 
€8,20  

België 
€12,80 
€7,50  

Duitsland 
€12,5 
€7,20 

Deze grote prijsverschillen zorgden voor meer aankopen in het buitenland in het bijzonder voor 
rooktabak. In maart 2022 kwam zo'n 31% van de in Nederland geconsumeerde rooktabak uit het 
buitenland. Voor sigaretten betrof dit in dezelfde periode 16%. 

Bron: Kantar 
onderzoeksdata en 
corona virus tijdslijn 
Rijksoverheid 
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Nederlands accijnsbeleid heeft de bufferfunctie van rooktabak tegen illegale handel en 
grensverkopen grotendeels teniet gedaan 

Uit onderzoek betreffende diverse Europese landen blijkt dat rokers op zoek gaan naar goedkopere 
alternatieven tijdens economisch moeilijke tijden waarbij de besteedbare inkomens onder druk staan. 

In een onderzoek van London Econonnics 2  wordt geconcludeerd dat rooktabak onder de juiste 
condities een bufferfunctie vervult tegen illegale handel en grensverkopen. Ondanks dat de vraag naar 
tabaksproducten inelastisch is', is de vraag naar veraccijnsde tabaksproducten veel gevoeliger voor 
prijsveranderingen. De bufferfuctie van rooktabak laat zien dat rooktabak een potentieel en legaal 
alternatief is voor consumenten welke anders uit de markt geprijsd zouden worden. 

Dit laatste punt wordt ook onderschreven door de Duitse overheid. In de toelichting bij het nieuwe 
weerjaren accijnsplan (Wetsontwerp inzake de modernisering van de tabaksbelasting (wet op de 
modernisering van de tabaksbelasting — Tabaksteuernnodernisierungsgesetz, TabStMoG4) werd één 
van de doelstellingen als volgt omschreven: "to prevent a greater consumer shift to tobacco products 
that are not taxed in Germany and/or illegal tobacco products (smuggling/black market), particularly 
taking into account the buffer function of fine-cut tobacco from a targeted tax difference to cigarettes". 

Uit de toename van de niet-Nederlandse verpakkingen rooktabak welke in Nederland worden 
geconsumeerd, blijkt duidelijk dat de buffer functie van rooktabak grotendeels teniet is gedaan door 
het Nederlandse accijnsbeleid, niet alleen door de hoge accijnsverhogingen maar in het bijzonder door 
de absoluut gelijke verhogingen op twee verschillende categorieën. 

Nederlands beleid vs. Europese wetgeving 

In de EU richtlijn betreffende de structuur en tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten (Richtlijn 
2011/64/EU) is een van de uitgangspunten dat voor beide categorieën een vergelijkbaar accijnstarief 
moet worden vastgesteld. De richtlijn vereist dat het effect — de belastingdruk — wordt vergeleken op 
basis van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs (WAP), met andere woorden door de relatieve 
accijnsdruk te vergelijken. 

In de grafiek hieronder wordt het verloop van de relatieve accijnsdruk getoond. Op dit moment 
bedraagt de accijnsdruk op sigaretten 85,32% versus 89,39% op rooktabak, terwijl de fiscale 
draagkracht van rooktabak aanzienlijk lager is dan van sigaretten. Het Nederlandse beleid loopt dus 
uit de pas door de absoluut gelijke verhogingen tussen sigaretten en rooktabak. 
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Bron: Tarievenlijst Accijns en 
Verbruiksbelastingen op 
www.belastingdienst.nl  : 
vergelijking minimum 
accijnstarief versus geldende 
WAP per productcategorie 

London Economics, Impact of the state of the economy on consumption of fine cut tobacco (FCT) and excise duties, February 2021 
https://www.whoint/tobacco/economics/2_2estimatingpriceincomeelasticities.pdf  

4  Notificatie 2021/182/D (Germany) - https://ec.europa.eu/growth/tools- 
databases/tris/index.cfm/en/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=182&mLang=NL 
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Bijlage 1 rooktabak vs. sigaretten 

Verschillende karakteristieken 

Rooktabak en sigaretten zijn verschillende producten. Rooktabak is een halffabricaat, er is een extra 
product (vloei) nodig om het te kunnen consumeren. Het product heeft een lagere toegevoegde 
waarde dan sigaretten. Door korte tabak en gruis en het gebruik van tabak als mondstuk wordt een 
aanzienlijk deel van het halffabricaat niet voor consumptie gebruikt. 

Zie in deze context ook het rapport van PWC 'Een evenwichtige heffing van accijns op tabaksproducten' 
d.d. 12 september 2017. 

Verschillende consumenten 

Voor de beide productcategorieën gelden verschillende rokersprofielen. Waarbij sigaretten voor een 
groot deel worden gerookt door rokers tussen de 18 en 45 jaar (71%) is de roker van rooktabak ouder, 
bijna 80% van de rokers van rooktabak is ouder dan 30 jaar. Ook zijn er verschillen in inkomen en 
draagkracht van de rokers waardoor de rokers van rooktabak relatief prijsgevoeliger zijn dan de rokers 
van sigaretten.' 

Sigaretten Rooktabak 
Man: 55% 
Vrouw: 45% 

Man: 71% 
Vrouw: 29% 

O n 18-30 jaar: 18% 
31-45 jaar: 35% 
46-64 jaar: 48% 

18-30 jaar: 34% 
31-45 jaar: 37% 
46-64 jaar: 29% 

Low: 22% 
Mid: 48% 
High: 30% 

Low: 41% 
Mid: 41% 
High: 18% 

[Bron: Consumer Tracker 2020 ] 

PWC 'Een evenwichtige heffing van accijns op tabaksproducten' d.d. juli 2019 
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01-07-2011 	' 13,00% 	€ 50,45 	€  65,54 	€  116,12 
01-04-2012 	11,97% 	€ 51,72 	€ 66,50 	€ 123,44 
01-01-2013 	7,66% 	 € 	72,04 	E 81,50 	€ 123,44 
01-04-2013 	7,19% 	 € 72,64 	€ 81,76 	€ 126,86 

101-04-2014 	i 	5,03% 	 € 75,77 	€ 83,07 	€ 145,09 
r-- 	 t 01  -01 -201 5 	15,03% 	 €  75,77 	€ 85,32 	€ 145,09  
I  01-04-2015 	4,60% 	 £ 78,68 	€ 85,74 	€ 153,57  

1 01-04-2016 	4,60% 	 €  78,68 	€ 99,25 	€ 153,57 
01-01-2017 	vervallen 	€ 99,25 	zie tarief p/kg,. 	€ 171,01 
01-04-2018 	vervallen 	€ 106,65 	zie tarief p/kg. 	€ 178,01 

101-01-2019 	vervallen 	€ 108,94 	zie tarief p/kg. 	€ 185,25  
I  01-01-2020 	vervallen 	€  114,65 	zie tarief p/kg. 	€ 185,25 
101-04-2020 	vervallen 	€ 155,97 	zie tarief p/kg. 	' € 193,10 
[ 01-01-2021 	vervallen 	€ 160,91 	 zie tarief p/Icg. 	€ 223,37 

Bijlage 2 Overzicht accijnsverhogingen (Tarievenlijst Accijns en verbruiksbelastingen) 

Accijns en verbruiksbelasting op tabaksproducten 

Accijns op rooktabak 

Accijns 
Ingangsdatum Percentage 

kleinhandels-
prijs 

Tarief p/kg. 	Min. Bedrag 	Gewogen gem. 
klhp. (WAP) 
over vooraf-
gaande periode 

Accijns en verbruiksbelasting op tabaksproducten 

Accijns op sigaretten 

Accijns 
Ingangsdatum 

01-07-2011 
01-04-2012 
01-01-2013 
01-04-2013 
01-04-2014 
01-01-2015 
01-04-2015 
01-04-2016 
01-01-2017 
01-04-2018 
01-01-2019  
01-01-2020 
01-04-2020  
01-01-2021  

Percentage 
kleinhandels-
prijs 

1€ 251,74 
2,36% 	€ 169,86   	€ 176,11 	Ti 264,62 	1 

0,95% 	173,97 	€ 176,75 	291,91  
0,95% 	 € 173,97 	€ 181,49 	1€ 291,91  4.__  
1,09% 	 € 178,28 	€ 181,53 	: € 296,83  
0,83% 	1€ 179,07 	€ 181,58 	1€ 302,50  
5,00% 	 € 166,46 	€ 181,59 	1€ 307,89 
5,00% 	IE 173,10 	€ 188,99 	I t 309,45  
5,00% 	 1 € 175,20 	€ 191,28 	1-- € 318,90 
5,00% 	 € 180,32 	€ 196,99 	!€ 318,90 
5,00% 	 € 219,25 	€ 238,31  i€  324,47 
5,00% 	 € 223,82 	€ 243,25 	1€ 357,92  

8,59% 
7,57% 
3,13% 

€ 135,66 	€ 156,00 
€ 	138,23 	€ 157,28 
€ 167,84 	€ 175,71 

Tarief per 	Min. bedrag 
1.000 stuks 	ph.000 st. 

Gewogen gem. 
klhp. (WAP) 
over vooraf-
gaande periode 
€ 236,72 

1€ 251,74 
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