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Geachte 

Bijgaand bied ik u de laatste rapporten aan uit ons doorlopende onderzoek naar het voorkomen onder Nederlandse 
consumenten van sigaretten en shag uit het buitenland. Dit onderzoek wordt in opdracht van VSK uitgevoerd door 
Kantar. 
De rapporten hebben betrekking op gegevens voor shag en sigaretten in het eerste kwartaal van dit jaar. Omdat ik 
zag dat de rapporten over het vierde kwartaal 2021 nog niet eerder aan u had gestuurd, voeg ik die nu ook bij. 

In 2021 is het aandeel buitenlandse verpakkingen toegenomen, zowel voor shag als voor sigaretten, met de 
kanttekening dat zowel in het eerste als in het vierde kwartaal de cijfers lager uitvielen. De oorzaak daarvan moet 
wel liggen in de corona-maatregelen en de negatieve reisadviezen die in die periodes golden. In het eerste kwartaal 
loopt het aandeel buitenlandse verpakkingen sterk op na de beëindiging van de laatste lockdown op 25 januari. 
Voor shag tot zelfs 31 % in maart, een waarde die in de afgelopen 10 jaar maar één keer eerder werd bereikt. 

Wij kijken ondertussen uit naar de resultaten van het Empty Pack Survey door de douane in het vierde kwartaal van 
2021. Dat zal allicht ook getekend zijn door de gevolgen van de corona maatregelen. Wanneer mogen wij dat 
rapport verwachten? 

Met hartelijke groeten, 

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

Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. 

ebsite: www.vsk-tabak.n1 
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Toename in de grensoverschrijdende handel Q1 2022 vs. Q4 2021 
Het aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt in 01 2022 t.o.v 44 2021. Het algemene aandeel van de niet-binnenlandse pakjes stijgt tot 15% (vs 11 -
Q4 20211 Aandeel van Duitse grensoverschrijdende handel daalt flink in 01 2022 waarschijnlijk in relatie met de Duitse prijsstijging. Belgische 
grensoverschrijdende handel stijgt ets 

2021 2022 2021 2021 

Personen met buitenlandse 
eipakkingen 

Belgische 
grensoverschrijdende handel 
(inwoners NL rond Belgische 
grens) 

ig Duitse grensoverschrijdende 
handel (inwoners NL rond 
Duitse grenst 

Prijzen NL' (Maan 2022) 	 E.5.30 	€3.20 	€3.20 	€0.20 

Prijzen BElJanuari) 	 €6.30 	€7 60 	67 .50 	67.50 

Prijzen DE' (Januari) 	 €7 00 	€7.20 	€7.20 	€7 60 
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Het aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt in Q1 2022 t.o.v, Q4 2021 
• Het algemene aandeel van de niet-binnenlandse pakjes stijgt tot 150 (vs. 11% in 04 2021) Kijkend vanaf 03 2019 is de "opwaartse" trend nog steeds 

zichtbaar en zien we zelfs meer dan een verdubbeling in 01 2022 (vs 03 2019). 
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In het eerste kwartaal van 2022 is het aandeel buitenlandse verpakkingen ten 
opzichte.van 2021 elke maand gestegen. 
• Het eerste maanden van 2022 iaat een stijgende trend zien ten opzichte van deze c,,,riode in voorgaande jaren. 

KANTAR I vti< 

Het aandeel sigarettenrokers die verpakkingen uit het buitenland terugsturen, 
Daalt in Q1 2022 ten opzichte van het voorgaande kwartaal. 
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Aantal sigarettenrokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde neemt toe 
in maart 2022, na een afname in de maanden januari en februari. Trend lijkt op 
die van 2021. 

% Buitenlandse verpakkingen 
per maand (o.b.v. personen 
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Aandeel van Duitse grensoverschrijdende handel daalt weer in Q1 2022. 
Belgische stijgt. 
in Q1 2022 tleeft 17 av:,r, de,  rdspcnde, 	 ,erpak ,gen git 
grensstreek, zien 

°/. Belgische 	 % Duitse 
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Inzicht krijgen in koopgedrag van consumenten als het gaat om sigaretten uit 
het buitenland 

De VSK (voorheen VNK) is de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten 

Een van de doelstellingen van de VSK is het kunnen presenteren van op feiten 'gebaseerde documenten over accijns- en 
prijs gerelateerde kweSties. De VSK wil daarom cijfers hebben over de effecten van accijns- en prijsverhogingen op 
grensoverschrijdende handel. namaakhandel' en illegale handel* van sigaretten. 

Met dit onderzoek assisteren wij de VSK om de benodigde informatie boven water te krijgen om een meer op feiten 
gebaseerde dialoog aan te kunnen gaan over accijns- en prijsverhogingen van sigaretten 

Op de volgende slides laten we zien hoe we aan deze informatie komen. 
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Overzicht van FMC Pack collection Q1 2022 

Pack collection Q 12022 
• Van januari tot en met eind maart 2022 waren 384 sigarettenrokers bereid tot deelname Zij ontvingen een uitnodigingse-

mail om mee te doen aan het onderzoek. 

De verpakkingen werden gedurende drie weken verzameld. De sigarettenrokers ontvingen elke week een rem nderma I om 
hun opgerookte pakjes sigaretten online te registreren 
Het merk, de dag van aankoop en het land van herkomst werden geregistreerd. 
• In totaal werden 2.982 verpakkingen geregistreerd. 

Pack collection Q1 2022 

Aantal 
deelnemers: 

n=384 

Aantal pakjes 
retour 
=2.982 

KANTAR v S K 
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Onderzoeksdoelstellingen 
• In Q2 2019 is gestart met het inzamelen van sigarettenverpakkingen. 
• Vanaf Q1 2021 registeren de respondenten hun verpakkingen zelf (thuis via een online omgeving). 
• Het onderzoek richt zich alleen op de buitenlandse handel. 

Hoe wordt de buitenlandse handel blootgelegd? 
1. Gedurende drie weken verzamelen respondenten hun sigarettenverpakkingen 

2. De respondenten registreren één keer per week hun opgerookte pakjes in een 
online vragenlijst. In totaal vullen zij drie vragenlijsten in. 

3. Analyse 
Kantar analyseert de verpakkingen op merk en land van herkomst. Daarnaast wordt 
gekeken naar relevante achtergrondkenmerken van de respondent.  

4. Rapportage van analyse per kwartaal 
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Het aandeel grensoverschrijdende handel in Q1 2022 is gestegen tov Q4 2021 
In het eerste kwartaal van 2022 is 24% van alle geregistreerde pakjes grensoverschrijdend. vergeleken met 19% in het vierde kwartaal van 2021. D(: 
opwaartse trend in de Duitse grensoverschrijdende handel die we eerder al zagen is nog steeds goed zichtbaar. Ook de Belgische grensoverschrijde, 
andel is gestegen in het eerste kwartaal van 2022. 
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Aandeel buitenlandse verpakkingen stijgt in Q1 2022 
• In het eerste kwartaal van 2022 is 24% van alle geregistreerde verpakkingen van buitenlandse oorsprong vergeleken met 19% in het vierde kwartaal 

van 2021 

• De meeste buitenlandse verpakkingen zijn afkomstig uit Duitsland (15) en dit percentage is hoger dan 04 2021. 

% Buitenlandse verpakkingen per kwartaal 
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Het aandeel RYO-rokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde in het 
eerste kwartaal van 2022 ligt hoger dan in het vorige kwartaal 
• Het aandeel niet-binnenlandse RYO-rokers in 01 2022 gestegen in vergelijking net het vorige kwartaal 04 2021 I,2' vs. 	). Deze scores liggen 

hoger dan in voorgaande jaren_ 
▪ De meeste mensen die hun verpakkingen niet in eigen land kochten, deden dat in Duitsland en België net zoals in voorgaande kwartalen. 

% Buitenlandse verpakkingen per kwartaal (o.b.v. personen) 
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20 —0-2017 

17. 	 ~-2018 18 	 14 
1 	 .14 	 —0.-2019 

.11-2020 12 
10 	 12 	 12 -2021 

—~2022 

QI 
ifterKoinsi iSan iierpariingen 	▪ 	E E io.b, personen,  
in Q1 2022 	 13% 	8% 
Ma,12021 	 9% 

KANTAR 1 vkic 

Q2 	 04 
212 

2% 

23/06/2022 

Het aandeel buitenlandse verpakkingen vertoont in 2022 een stijgende lijn 

▪ Het aandeel van de niet-binnenlandse verpakkingen stijgt vanaf januari weer flink naar 31 % in maart 2022. Deze stijging is sterker dan in eerdere aren_ 
Het verdwijnen van reisbeperkingen en lockdowns hebben waarschijnlijk veel invloed op deze stijging. 

32 	% Buitenlandse verpakkingen per maand 
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De Duitse grensoverschrijdende handel stijgt verder in Q1 2022. 
In de Belgische grensoverschrijdende handel zien we een stijging ten opzichte van Q4 2021 

• Ook, ,-ker za; net vervater van maatregMen van irffoeci ze geweest 

% Belgische grensoverschrijdende handel 	 % Duitse grensoverschrijdende handel 
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Let op: Q1 2020 bevat zeer weinig waarnemingen voor januari 
en februari. 
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In Q1 2022 zien we een flinke stijging in maart voor wat betreft het aantal 
personen dat buitenlandse verpakkingen registreert 
• De scores van de eerste 3 maanden van 2022 zijn hcge,r dan Me van voorgaande Jaren. Vanaf februari 911:1  er een einde o 	effect te zien te zijn 

% Buitenlandse verpakkingen per maand (o.b.v. personen) 

Jan 	Feb 	Mar 	Apr 	May 	Jun 	Jul 	Aug 	Sep 	Okt 	Nov 	Dec 

oa,JOrQf 
	 Let op: Q1 2020 bevat zeer weinig waarnemingen voorjanuari en februari. 
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Opzet en achtergrond van het onderzo 
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Inzicht krijgen in koopgedrag van consumenten als het gaat om shag uit het 
buitenland / illegale shag 

De VSK (voorheen: VNK) is de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten 

Een van de doelstellingen van de VSK is het kunnen presenteren van op feiten gebaseerde documenten over accijns- en 
prijs gerelateerde kwesties. De VSK wil daarom cijfers hebben over de effecten van accijns- en prijsverhogingen op 
grensoverschrijdende handel, namaakhandel en illegale handel van shag. 

Met dit onderzoek assisteren wij de VSK om de benodigde informatie boven water te krijgen om een meer op feiten 
gebaseerde dialoog aan te kunnen gaan over accijns- en prijsverhogingen van shag. 

« Op de volgende slides laten we zien hoe we aan deze informatie komen. 
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Overzicht van Pack collection Q1 2022 

Pack collection Q1 2022 

• Van januari tot en met eind maart 2022 waren 443 shagrokers bereid tot deelname. Zij ontvingen een uitnodigingsemail om mee te doen aan 
het onderzoek. 

• De verpakkingen werden gedurende 3 weken verzameld. De shagrokers ontvingen elke week een remindermail Om hun opgerookte pakjes 
shag online te registreren 

• De dag van aankoop en land van herkomst werden geregistreerd. 

• In totaal werden 2.044 verpakkingen geregistreerd. 

Pack collection 01 2022 

Aantal deelnemers 
n=443 

Aantal 
geregistreerde 

pakjes 
=2.044 
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Decline in cross-border trade Q4 2021 vs Q3 2021 

The share of foreign packages decreases 04 2021 compared to Q3 2021 The overall share of non-domestic packages decreases to -11% (vs. 14% in 0 
20211. Share of German cross-border trade vises considerably in 04 2021. 

2021 2020 2021 2021 

N(01,1.1105,, packagas 

People who returneel non 
domestic packages 

% Belgian cross-border trade 
(Dutch residents neer Belgian 
border) 

116 German cross-border trade 
(Outch residents neer German 	 16% 	 31% 
border) 

NL price" 	 00.00 	CC 00 • 	ca 20 	ti0.20 

BE price 	 C6.00 	26.00 	C7.20 	C7.50 

GE price' 	 E7 CO 	C7.00 	E7.20 	€7.20 
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The proportion of foreign packaging decreases in Q4 2021 vs. Q3 2021 
• The overal! share of non-domestic parcels drops to 11% (vs. 	in Q3 202 !). Looking from Q3 2019 onwards, the "upward" trend is stil! visible. and 

we even see more than a double in 03 2021 tvs 03 2019). 
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The proportion of cigarette smokers returning packages from abroad shows an 
increase in Q4 2021 versus all previous quarters. 
• i'.4,1)31 :1 ,?11,3119.76 JOnle from Ge,vJ:ry 	 eJ tr, BeiT,01 
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In the fourth quarter of 2021, the share of foreign packaging decreases each 
month: from 16 in October to 6 in December. 
• The overall trend in the fourth quarter is simiiar to t• trend of 2020. a oownward trend in the last months of he year The Corona measures 

:yill,certainly have played a rose here aaain. 
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Number of cigarette smokers registering foreign packages increases from 
January 2021 with a peak in October 2021, after October we see a decrease in 
the months of November and December. 

% Non-domestic packages per month (based on persons) 
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Share of German cross-border trade to rise sharpiy in Q4 2021 

in 	2021. 31'-or respondents in the Genban border region (egistered packagIng hem Oenna  

% Belgian cross-border trade 	 % German cross-border trade 
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Opzet en achtergrond van het onderzo 
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Obtaining a view on purchase behaviour of cross-border FMC products 

• The VSK (previously VNK) is the Dutch NMA for cigarette and fine-cut tobacco manufacturers. 

• One of the focus points of the VSK is having fact-based documents on excise and price issues. Therefore, the VSK wants an 
understanding of the impact of excise and price increases on cross-border trade, counterfeir and illicit trade' for FMC 
products. 

• With this research we'll assist VSK in obta.  ing the necessary information to enter into a more fact-based dialogue on excise 
and price increases for FMC products. 

• In the following slides t is shown how we get this information. 

KANTAR I vti< 	 in 2019 2020 en 2,021 ca:nterfeit and illicit trade are not reepped 
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Overview of Pack collection Q4 2021 

Pack collection Q4 2021 

From October to the end of December 2021, 436 cigarette smokers were willing to participate. They recéived an inv tat on e-
mail to participate in the study. 

• The packs were collected over a three-week period. The cigarette smokers received a reminder e-mail every week to 
register their smoked cigarette packets online. 

• The brand, day of purchase and country of origin were recorded. 
• In total, 3,064 packs were registererf. 

Pack collection Q4 2021 

Participants: 
n=436 

Returned cigarette 
packages 

=3.064 

KANTAR i \is K 
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Research objectives 
• In Q2 2019 the collection of cigarette packages started. 
• In Q1 2021, respondents register their empty packages. 
• The research focuses on cross-border trade only.  

How is the cross-border trade uncovered? 

1. Dwing a three week period, the respondents are instructed to collect their 
cigarette packages. 

2. Respondents register their empty cigarette packages once per week in an online 
survey. They complete three surveys in total. 

3. Analysis 
Kantar analyses the packages on brand country of origin and background 
characteristics of the respondent. 

4. Delivery of report every quarter 
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Het aandeel grensoverschrijdende handel in Q4 2021 is gedaald vs. Q3 
In het vierde kwartaal Is 19 van alle geregistreerde pakjes grensoverschrijdend. vergeeken met 	in het derde kwartaal van 2021. De opwaartse trend 
in de Duitse grensoverschdjdende nandel is in het vierde kwartaal van 2021 nog steeds goed zichtbaar. Bij de Belgische grensoverschrijdende handel is een 
afname zichtbaar in het vierde kwartaal. 
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Aandeel buitenlandse verpakkingen daalt in Q4 2021 
• In het vierde kijiattaal is 19't.-. van alle geregistreerde verpakkingen oen beiteniandse oorsprong vergeleken met 23d., in het derde k , 112141 i.311 202 

• De meeste buaeniandse verpakkingen zijn afk.onistig uit Duitsland 11 r) en deze hoeveeinetd is gei k aan Q3 2021. 

% Buitenlandse verpakkingen per kwartaal 
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Het aandeel buitenlandse verpakkingen vertoont in het vierde kwartaal van 
2021 een dalende trend 
• Het aandeel van de niet-binnenlandse verpakkingen stijgt in oktober maar daalt daarna naar het maandniveau van eerdere jaren. 
• Reisbeperkingen: lockdowns en COVID-19 in het algemeen kunnen de resultaten van het vierde kwartaal van 2021 weer sterk beïnvloed hebben. nadat 

de restricties weer zijn toegepast na een gematigdere tijd in 03. 	• 

EI % Buitenlandse verpakkingen per maand 
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Het aandeel RYO-rokers dat buitenlandse verpakkingen registreerde in Q4 
2021 ligt op hetzelfde niveau als Q4 2020 
• Het aandeel niet-binneniandse RYO-rokers is in 04 2021 gedaald in vergelijking met het vorige kwartaal 03 202 19% vs. 23%). Deze scores l-gge 11 

lijn reet de percentages van 03 2020 (23%) en 04 2020 r 19%). 	. 

• De meeste mensen die hun verpakkingen niet in eigen land kochten, kochten hun verpakkingen in Duitsland en Belgié. Net  zoals in 03. 
% Buitenlandse verpakkingen per kwartaal (o.b.v. personen) 
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De trend van Q4 2020 voor wat betreft het aantal personen dat buitenlandse 
verpakkingen registreert is ook zichtbaar in het vierde kwartaal van 2021 
• De jscores van de laatste 3 maanden van 2021 zijn vergelijkbaar met dezelfde periode in 2020 In december neemt net aandeel, netas in de 

voorgaande jaren fors af 

% Buitenlandse verpakkingen per maand (o.b.v. personen) 
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Let op: Q1 2020 bevat zeer weinig waarnemingen voor januari en februari. 
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De opwaartse trend in de Duitse grensoverschrijdende handel blijft zichtbaar 
in Q4 2021 

• in België zien ciie juist een flinke daiing vergeleken. met Q3 2021 

% Belgische grensoverschrijdende handel 	 % Duitse grensoverschrijdende handel 
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Opzet en achtergrond van het onderzo 
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Inzicht krijgen in koopgedrag van consumenten als het gaat om shag uit het 
buitenland / illegale shag 

• De VSK (voorheen: VNK) is de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten 

• Een van de doelstellingen van de VSK is het kunnen presenteren van op feiten gebaseerde documenten over accijns- en 
prijs gerelateerde kwesties. De VSK wil daarom cijfers hebben over de effecten van accijns- en prijsverhogingen op 
grensoverschrijdende handel, namaakhandel en illegale handel van shag. 

• Met dit onderzoek assisteren wij de VSK om de benodigde informátie boven water te krijgen om een meer op feiten 
gebaseerde dialoog aan te kunnen gaan over accijns- en prijsverhogingen van shag. 

• Op de volgende slides laten we zien hoe we aan deze informatie komen. 
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Overzicht van Pack collection Q4 2021 

Pack collection Q4 2021 
• Van oktober tot en met eind december 2021 i,varen 445 shagrokers bereid tot deelname. Zij ontvingen een nodigingsemail om mee te doen 

aan het onderzoek 
• De verpakkingen werden gedurende 3 weken verzameld. De shagrokers ontvingen etre week een reMindermail om hun opgerookte pakje - 

shag oniine te regiStreren 
De dag van aankoop en.land van herkomst werden geregistreerd 

• In totaal werden 2.115 verpakkingen geregistreerd. 

Pack collection Q4 2021 

Aantal deelnemers 
n=445 

Aantal 
geregistreerde 

pakjes 
=2.115 
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