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Betreft: effecten tabaksaccijnsverhoging 2020 

Geachte 

Op 11 juni jl. stuurde Staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer het rapport de 'Prijsgevoeligheid 
van rokers - Gedragseffecten van accijnsverhoging: stoppen, minderen, goedkoper roken of kopen 
over de grens.' en ook het rapport van het Ministerie van Financiën over illegale sigaretten, duty free-
sigaretten en buitenlandse sigaretten van op straat geraapte pakjes sigaretten. 

Naar aanleiding van deze publicaties verscheen in een aantal media een aantal misleidende 
berichten. Met dit schrijven willen wij graag onze kanttekeningen plaatsen bij deze berichten en u 
voorts ook enkele aandachtspunten bezorgen voor een eventuele Parlementaire behandeling van de 
bovenvermelde rapporten. 

In 2020 nam het aantal rokers niet af met 11% zoals gesuggereerd werd In de media 

De Leefstijimonitor 2020 van het CBS i.s.m. RIVM en Trimbos gaf aan dat de rookprevalentie van 21,7 
% van de volwassen bevolking in 2019 is afgenomen naar 20,2% in 2020. Een daling van 1,5 
procentpunt die in lijn ligt met de trend van de afgelopen jaren. In zijn persbericht van 11 maart 
jongstleden spreekt het CBS van een "lichte daling". Van een uitzonderlijke of forse daling is geen 
sprake. 

In 2020 was er geen grote toename van grenseffecten ... door de sluiting van de grenzen 

In mediaberichten wordt gewag gemaakt van het feit dat de hoogste accijnsverhoging ooit (in 2020) 
niet heeft geleid tot een grote toename van de grenseffecten. Hierbij wordt echter onterecht voorbij 
gegaan aan de impact van de maatregelen ter bescherming tegen het coronavirus. 

De maatregelen van de overheid hebben immers een verstoring van de normale, te verwachten 
gedragseffecten veroorzaakt - met name gezien het feit dat hierdoor het grensverkeer nagenoeg tot 
stilstand Is gekomen. Rokers die anders naar het buitenland zouden gaan voor hun aankoop zijn, 
geforceerd, in Nederland gebleven. 
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Het rapport stelt dan ook — helemaal terecht - dat "De onafhankelijke invloed van de 
accijnsverhoging en van COVID-19 op de waargenomen gedragsverandering kan op basis van onze 
gegevens niet vastgesteld worden." Enige andere conclusie kan, omwille van de atypische 
omstandigheden in 2020 niet worden getrokken. 

Dit wordt ook ondersteund door de cijfers van het Ministerie van Financiën. Zo bleek uit de 
Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 dat er een meeropbrengst van 477 miljoen euro op 
tabaksaccijns werd gerealiseerd. De enige verklaring daarvoor is het uitblijven van grenseffecten 
want andere gedragseffecten waren al in de ramingen meegenomen. Uit de recente Voorjaarsnota 
blijkt dan weer dat het Ministerie in 2021 rekent op een meeropbrengst van 500 miljoen euro —
wellicht er van uitgaande dat ook in de eerste helft van 2021 de reële grenseffecten zich nog niet 
zullen tonen door de coronamaatregelen. 

Verdere evaluatie is vereist 

Uit de cijfers van het rapport van het Ministerie van Financiën blijkt dat er bij de 0-meting in 2019 
reeds 15,8% van de in Nederland geconsumeerde pakjes sigaretten niet voorzien waren van 
Nederlandse accijnszegels (en dus niet bijdragen aan de Nederlandse schatkist). 

Op basis van historische cijfers weten wij dat dit cijfer alleen maar zal stijgen zodra de 
coronamaatregelen worden opgeheven. 

In 2013 ging de verkoopprijs van een pakje sigaretten van 19 stuks met €0,50 omhoog en die van een 
pakje shag van 50 gram met €1,10. Het prijsverschil met België bedroeg 2,40 euro op een pakje shag 
en 1 euro op een pakje sigaretten. 

In plaats van extra accijns binnen te halen, haalde de overheid in 2013 minder geld op. Dit kwam niet 
doordat er plots minder rokers waren. Integendeel, uit cijfers van het Trimbos Instituut bleek dat het 
aantal rokers in 2014 en 2015 zelfs opnieuw steeg. Het was België dat profiteerde van het 
Nederlandse beleid: het volume van sigaretten en rooktabak steeg in 2013 met 9,7% en de 
accijnsopbrengst op rookwaren steeg met 10,2% (+ €196 miljoen). 

Ondanks de maatregelen van de overheid zijn er in 2020 reeds duidelijke tekenen geweest dat het 
scenario van 2013 zich zal herhalen zodra de Nederlandse roker weer mobieler is. 

• Zo blijkt uit onderzoek door Kantar van "lege verpakkingen" dat de instroom van goedkopere, 
Belgische en Duitse pakjes tabak in de periode juni — augustus 2020 (toen de Nederlander weer 
mobieler was) weer toenam tot 22%, nadat die instroom tijdens de eerste lockdown in april-mei 
2020 gedaald was tot 6%. 

• Te verwachten valt dat ongeveer 20% tot 25% van de in Nederland gerookte tabaksproducten, na 
afloop van de corona pandemie, vanuit het buitenland zal binnenstromen, en met name de 
Belgische en Duitse staatskassen zullen spekken. 

Daarnaast zien we dat de accijnsverhoging van afgelopen jaar nog een ander negatief effect heeft: 
een toename in illegale handel en fabricage. Vrijwel wekelijks wordt er in de media geschreven over 
de ontdekking van een illegale sigarettenfabriek of de onderschepping van een partij illegale 
sigaretten door de FIOD en Douane. Alleen al in 2020 werden 11 grootschalige operaties door de 
FIOD uitgevoerd. En dat is slechts het topje van de ijsberg. 

Concluderend pleit VSK er dan ook voor om geen onbezonnen beleidsbeslissingen te nemen op basis 
van conclusies die vertekend zijn door de coronapandemie. Een grondige evaluatie van de reële 
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effecten van de accijnsverhoging van april 2020 (zodra de maatregelen van de overheid om de 
pandemie te beteugelen zijn opgeheven) is noodzakelijk. 

De lopende evaluatie van het Ministerie van Financiën zal verder gezet worden in het najaar 2021 (de 
zogenaamde één-meting). Voor zover de coronamaatregelen tegen die tijd opgeheven zullen zijn, 
verwachten we dat die evaluatie een beter beeld zal geven van de reële gedrags- en grenseffecten, 
en daarmee een goede basis om een toekomstig accijnsbeleid te bepalen. 

Uiteraard zal ik een en ander graag aan u toelichten. 

Met hartelijke groeten, 
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