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Geachte
 
Wij hebben vernomen dat de VSK de douane heeft verzocht om coulance te betrachten bij de 
handhaving van de voorraadvormingstermijn van 2 maanden door toe te blijven staan dat 
sigaretten en rooktabak met de oude (2020) accijnszegels ook na 1 maart 2021 nog door 
fabrikanten / groothandel aan de detailhandel mogen worden geleverd. Hierbij zou - afhankelijk 
van de duur van de tijdelijke sluiting van tabakswinkels- een periode van twee tot drie maanden 
zijn geopperd. 
 
Wij willen graag benadrukken dat Philip Morris Benelux - de marktleider in Nederland - geen lid is 
van de VSK en niet gekend is in dit initiatief.  
 
Wij zijn in de stellige overtuiging dat het door de VSK geopperde uitstel dient te worden beperkt 
tot merkvarianten van tabaksproducten die uitsluitend in tabakswinkels worden verkocht. Hierbij 
dient wel te worden opgemerkt dat dit volgens onze informatie minder dan 1% van de totale 
marktvolumes van sigaretten en rooktabak betreft.  
 
Een de-facto verlenging van de voorraadvormingsperiode voor alle producten -  dus naast het zeer 
beperkte aantal merkvarianten dat uitsluitend in tabakswinkels wordt verkocht - zou zijn doel 
voorbij schieten, aangezien de totale verkoopvolumes nauwelijks zijn aangetast door de tijdelijke 
sluiting van de tabakszaken. Er heeft immers een verschuiving van het marktvolume 
plaatsgevonden richting de tankstations en supermarkten.  
 
Een algehele verlenging zou bovendien het rechtskader en de zekerheid waaronder wij als 
fabrikant werken in het gedrang brengen en zou voor de VSK leden een significant concurrentieel 
voordeel tot gevolg hebben. Op basis van onze observaties in de schappen van supermarkten en 
tankstations van de doorstroming van de portfolio van bij de VSK aangesloten leden blijkt immers 
dat slechts een beperkt aantal merkvarianten momenteel aan de nieuwe prijs en accijns worden 
verkocht (zie onderstaand overzicht).  Wij hebben de planning van ons voorraadbeheer 
nauwkeurig afgestemd op basis van de verwachte marktontwikkelingen met inachtneming van de 
wettelijke voorraadvormingstermijn van 2 maanden. Ons assortiment is daarom al wel grotendeels 
de markt ingestroomd met de nieuwe accijnszegels en prijzen en vanaf 22 mei zal dit gelden voor 
ons gehele assortiment.  
Een coulance regeling die (impliciet) tot gevolg zou hebben dat alle producten voor een langere 
periode geleverd mogen blijven worden aan de oude accijnszegel en prijs, zou bovendien 
betekenen dat zowel de overheid als de handelspartijen inkomsten als gevolg van de nieuwe 
accijns en prijszetting mislopen.  
 
Huidige marktsituatie van het bestaande productassortiment (dus exclusief nieuwe introducties) : 
 
VSK leden:  



  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en lichten ons standpunt desgewenst 
graag nader aan u toe. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Philip Morris Benelux B.V. 
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