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Geachte 

Bijgaande brieven verzond ik heden aan mevrouw De Vries en de heer Van Rij. 
Het leek me praktisch en juist om u daarover te informeren. 

Met hartelijke groeten, 

0.4 
VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantiereoister 209043544083-79 

Pos  bus 305, 2260 AH Leidschendam  
Tel. 
	 Website: www.vsk-tabak.nl  



VS K 
VERENIGING NEDERLANDSE SIGARETTEN- & KERFTABAKFABRIKANTEN 

AANTEKENEN 
Ministerie van Financiën 
T.a.v. Staatssecretaris de heer Van Rij, 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag 

Den Haag, 2 februari 2022 

Betreft: tabaksaccijns / grenseffecten 

Geachte heer van Rij, 

Gefeliciteerd met uw aanstelling als Staatsecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst. 

In uw rol zal u de politieke leiding nemen omtrent fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden 
met betrekking tot de Belastingdienst. In die context informeren wij u graag over een aantal zaken, in 
het bijzonder omtrent grenseffecten die het gevolg zijn van fiscaal beleid. 

Omdat grenseffecten de effectiviteit van en het draagvlak voor fiscaal beleid kunnen ondermijnen 
hebben uw voorgangers stappen gezet om enerzijds een evaluatie van de grenseffecten (van fiscaal 
beleid) uit te voeren (door middel van een zogenaamde 'Empty Pack Survey') en anderzijds contacten 
met Duitsland, België en Frankrijk te gebruiken om bij een verdere accijnsverhoging samen met die 
buurlanden op te trekken. Deze twee stappen zouden, conform het Preventieakkoord, gefinaliseerd 
worden alvorens de accijnzen in Nederland verder verhoogd zouden worden. Voor zover ons bekend 
zijn de resultaten van dit onderzoek nog niet gepubliceerd. 

In afwachting hiervan bezorgen wij u graag alvast de resultaten van een grenseffectenonderzoek 
inzake sigaretten en tabak dat op vraag van VSK werd uitgevoerd door het onafhankelijke bureau 
Kantar. 

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat een verhoging van accijns tot significante grensgevolgen leidt 
zoals ook binnen de Tweede Kamer werd aangegeven bij de bespreking van het Belastingplan 2022. 
We zien in dit onderzoek verder dat: 

Nederlandse rokers steeds vaker over de grens reizen om daar hun rookwaren te kopen; 
Het prijsverschil met Duitsland voor een pakje Drum (50gr) in december 2021 zo'n €1,63 
bedroeg, en voor een pakje sigaretten (20 stuks) €1; 
Het prijsverschil met België in diezelfde periode voor een pakje Drum (50gr) zo'n €1,9 bedroeg, 
en voor een pakje sigaretten (20 stuks) €0,7; 
Bijna 1 op 5 pakjes in Q4 van 2021 in Nederland geconsumeerde rooktabak uit het buitenland 
kwam; 
In de meeste grensstreken dit cijfer voor sigaretten en rooktabak zelfs naar bijna de helft stijgt. 

In het licht van bovenstaande informeren wij ook graag naar de afstemming met buurlanden Duitsland, 
België en Frankrijk welke werd besproken in het kader van het Preventieakkoord, en in het bijzonder 
of u hier nog vooruitgang verwacht? We vrezen immers dat het recent ingevoerde Duitse gematigde 

Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten 
Postbus 305 • 2.260 AH Leidschendam • T 070 361 73 33 • www.vsk-tabak.nl  • info@vsk-tabak.nl  

Europees Transparantieregister 480703114044-36 • KvK 4034499.6 • BTW NL0071296711301 



meerjarenplan (zie bijlage) in combinatie met het voorgenomen fiscale beleid in Nederland de invoer 
van buitenlandse tabak, en de hieraan verbonden weglekeffecten, alleen maar zal doen toenemen. 

In dat kader informeren we u graag omtrent ons aanbod aan uw collega Staatssecretaris Toeslagen en 
Douane om ondersteuning te bieden bij de jaarlijkse studie naar de grenseffecten (vb. een Empty Pack 
Survey voor tabak en sigaretten) wat werd toegezegd door voormalig Staatssecretaris Vijfbrief tijdens 
het debat Belastingplan 2022 op 9-10 november 2021. Een grondige jaarlijkse evaluatie van de 
grenseffecten lijkt ons immers onontbeerlijk om een gedegen fiscaal beleid te voeren de komende 
jaren. 

Indien wij in aanvulling hierop u of uw diensten kunnen bijstaan met specifieke kennis of informatie 
omtrent de gevolgen van fiscale beleid, ed. staan wij tot uw beschikking. 

Met hartelijke groet, 



VSK 
VERENIGING NEDERLANDSE SIGARETTEN- & KERETABAKFABRIKANTEN 

AANTEKENEN 
Ministerie van Financiën 
T.a.v. Staatssecretaris mevrouw A. de Vries 
Postbus 20201 
2500 EE Den Haag 

Den Haag, 2 februari 2022 

Betreft: tabaksaccijns / grenseffecten 

Geachte mevrouw de Vries 

Gefeliciteerd met uw aanstelling als staatsecretaris Toeslagen en Douane. 

In uw rol zal u onder meer verantwoordelijkheid dragen voor, en toezien op, de bestrijding van illegale 
handel in tabaksproducten door de Douane. In die context willen wij u graag een aantal zaken onder 
de aandacht brengen, in aanvulling op het aan u aangeleverde overdrachtsdossier. 

Omdat grenseffecten' de effectiviteit van en het draagvlak voor fiscaal beleid kunnen ondermijnen 
hebben uw voorgangers stappen gezet om enerzijds een evaluatie van de grenseffecten (van fiscaal 
beleid) uit te voeren (door middel van een zogenaamde 'Empty Pack Survey') en anderzijds contacten 
met Duitsland, België en Frankrijk te gebruiken om bij een verdere accijnsverhoging samen met die 
buurlanden op te trekken. Deze twee stappen zouden, conform het Preventieakkoord, gefinaliseerd 
worden alvorens de accijnzen in Nederland verder verhoogd zouden worden. Voor zover ons bekend 
zijn de resultaten van dit onderzoek inzake 'grenseffecten accijnsverhoging' nog niet gepubliceerd. 

In afwachting hiervan bezorgen wij u daarom graag alvast de resultaten van een 
grenseffectenonderzoek inzake sigaretten en tabak dat recent op verzoek van VSK werd uitgevoerd 
door het onafhankelijke bureau Kantar. 

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat een verhoging van accijns tot significante grensgevolgen leidt 
is zoals ook binnen de Tweede Kamer werd aangegeven bij de bespreking van het Belastingplan 2022. 
We zien in dit onderzoek dat: 

Nederlandse rokers steeds vaker over de grens reizen om daar hun rookwaren te kopen 
Het prijsverschil met Duitsland voor een pakje Drum (50gr) in december 2021 zo'n €1,63 
bedroeg, en voor een pakje sigaretten (20 stuks) €1; 
Het prijsverschil met België in diezelfde periode voor een pakje Drum (50gr) zo'n €1,9 bedroeg, 
en voor een pakje sigaretten (20 stuks) €0,7; 
Bijna 1 op 5 pakjes in Q4 van 2021 in Nederland geconsumeerde rooktabak uit het buitenland 
kwam; 
In de meeste grensstreken dit cijfer voor sigaretten en rooktabak zelfs naar bijna de helft stijgt. 

Met grenseffecten wordt bedoeld dat mensen als reactie op de accijnsverhoging (vaker) rookwaren in het 
buitenland kopen dan voor de accijnsverhoging, omdat rookwaren in het buitenland goedkoper zijn. 
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In het licht van bovenstaande vernemen wij graag wanneer u verwacht dat het onderzoek van de 
Douane (de zogenaamde één-meting die zal aangeven hoe het aantal buitenlandse veraccijnsde 
sigaretten, namaaksigaretten en illicit whites is veranderd in de afgelopen periode) gepubliceerd zal 
worden? 

Graag gaan we met u in gesprek om de uitkomsten van dit onderzoek en de conclusies van het 
onafhankelijke onderzoek van bureau Kantar te bespreken. Tot slot gaan we graag met u in gesprek 
om te bekijken of VSK ondersteuning kan bieden bij de jaarlijkse studie naar de grenseffecten (vb. een 
Empty Pack Survey voor tabak en sigaretten), zoals toegezegd door voormalig Staatssecretaris Vijlbrief 
tijdens het debat Belastingplan 2022 op 9-10 november 2021. 

We vrezen immers dat het recent ingevoerde Duitse gematigde meerjarenplan (zie bijlage) in 
combinatie met het voorgenomen fiscale beleid in Nederland de invoer van buitenlandse tabak alleen 
maar zal doen toenemen. Een grondige jaarlijkse evaluatie van de grenseffecten lijkt ons dan ook 
onontbeerlijk om een gedegen fiscaal beleid te voeren de komende jaren. 

Met hartelijke groet, 
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