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Geachte 

Met veel genoegen bied ik u hierbij twee recente rapporten waarin verslag wordt gedaan van 
onderzoek naar het voorkomen van Non Domestic Duty Paid (NDDP) sigaretten (en namaak) op 
de Nederlandse markt. 

Het eerste rapport is het Nederlandse deel van de resultaten van het Europees brede Empty 
Pack Survey over kwartaal 2 van 2021 uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau 
WSPM Group, in opdracht van de vier grote sigarettenfabrikanten waaronder British American 
Tobacco, Imperia' Brands en Japan International Tobacco, leden van VSK. 

Opvallendste uitkomsten: 
• Het percentage NDDP steeg naar 22.4% (versus 15.8% in Q4 2020, 19.4% Q4 2019) 

• De hoogste percentages NDDP werden gevonden in Maastricht 62.5% (12.2%, 21.7%), in 
Roosendaal 62.3% (27.6%, 20.7%), en Heerlen 42.2% (7.5%, 6.5%) 

Het tweede rapport is het onderzoek in opdracht van VSK naar uit het buitenland afkomstige 
sigaretten en shag. Dit onderzoek wordt al vele jaren uitgevoerd door Kantar. De cijfers in dit 
rapport hebben betrekking op de maand juli 2021. Half oktober zal ik u het rapport over het 
gehele derde kwartaal sturen. 

• Hier zien we vooral voor shag een sterke toename van niet-Nederlandse producten in juli 
ten opzichte van 2020 en 01 2021. In de grensstreek is zowel voor shag als voor sigaretten 

• een stijging te zien in niet-Nederlandse producten. 
o Er is een milde daling van het overall aandeel NDDP sigarettenpakjes: van 8% naar 7%. 

Er is echter een stijging te zien van Duitse (van 16% naar 32%) en Belgische (10% 
naar 16%) pakjes in de grensstreken. 

o 30% van alle gevonden pakjes shag bleken niet Nederlands vergeleken met 11% in 01 
van 2020. In de grensstreken was het effect groter: 49% van de shagpakjes uit de 
Duitse grensstreek bleek Duits (Q1: 17%) en 62% van de pakjes uit de Belgische 
grensstreek Belgisch (01: 23%) 

De enig denkbare verklaring voor de aangetroffen stijgingen ligt in de toegenomen 
prijsverschillen met de ons omringende landen (sinds de significante accijnsverhoging in april 
2020) in combinatie met het (opheffen van) de corona-reisbeperkingen. Het ligt wat ons betreft 
daarom voor de hand om een evaluatie van die accijnsverhoging, en een zinvolle discussie over 
een verdere verhoging van de tabaksaccijns, pas te laten plaatsvinden nadat de situatie rond de 
corona-pandemie is genormaliseerd. In dat verband kijken wij ook uit naar de door 
staatssecretaris Vijfbrief op 16 oktober 2020 aangekondigde herhaling van de Empty Pack Survey 
door de douane in het vierde kwartaal van dit jaar. We menen dat deze evaluatie van het 
Ministerie van Financiën een goed beeld zal geven van de reële gedrags- en grenseffecten, en 
daarmee een goede basis om toekomstig accijnsbeleid te bepalen. We herhalen daarom graag 



onze eerdere oproep om geen onbezonnen beleidsbeslissingen te nemen op basis van conclusies 
die vertekend zijn door de coronapandemie en tot die tijd onder meer rekening te houden met 
ontwikkelingen in het buitenland (zoals het aangekondigde gematigde meerjarenbeleid in 
Duitsland). 

Ten slotte wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u te feliciteren met uw benoeming in 
deze nieuwe functie. Graag stel ik voor om een keer met u kennis te maken bij welke 
gelegenheid ik onze vereniging kan introduceren aan u en uw Directie nu het daar nog niet 
eerder van is gekomen sinds het samengaan van onze voorgangers VNK en SSI in VSK. 
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