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Geachte 

Op 27 mei 2021 en 29 juni 2021 heeft u een brief gestuurd aan de staatsecretaris 
van Financiën. Beide brieven zijn in goede orde ontvangen. 

De rijksoverheid is op basis van artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag zeer 
terughoudend in het contact met de tabaksindustrie of partijen die belangen van 
de tabaksindustrie vertegenwoordigen door bijvoorbeeld sigaretten te verkopen. 
Dit om te voorkomen dat de tabaksindustrie invloed kan uitoefenen op het 
tabaksontmoedigingsbeleid. Contacten met de tabaksindustrie worden, indien 
noodzakelijk, beperkt tot uitvoeringstechnische kwesties. 

In uw brief van 27 mei 2021 heeft u uw rapport aangeboden met een door 
Accijnsmonitor uitgevoerde evaluatie van de accijnsverhoging op sigaretten en 
rooktabak in 2020. Daarnaast vraagt u aandacht voor de situatie van 
ondernemers in de tabaksdetailhandel die geraakt zouden worden door een 
mogelijk verdere verhoging van de tabaksaccijns. Hierbij wijst u op de 
samenhang met de Covid-19 pandemie en andere maatregelen zoals de 
beperking van verkooppunten. 
In uw brief van 29 juni 2021 gaat u in op het door RIVM in opdracht van het 
ministerie van VWS uitgevoerde onderzoek naar prijsgevoeligheid van rokers en 
gedragseffecten van accijnsverhoging. U plaatst kanttekeningen bij dit onderzoek 
en u verwijst naar de door Accijnsmonitor uitgevoerde evaluatie van de 
accijnsverhoging in 2020. 
In beide brieven pleit u voor uitstel van een eventuele accijnsverhoging zodat dit 
samenvalt met het voorgenomen verkoopverbod van tabaksproducten door 
supermarkten. 

Omdat geen sprake is van een uitvoeringstechnische kwestie zal ik niet 
inhoudelijk reageren op uw brieven en zal ik uw brieven en mijn reactie openbaar 
maken op de volgende website: 
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https://www.riiksoverheid.nlionderwerpen/roken/transparant-over-contact-
tabaksindustrie.  

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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de directeur Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden 
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