
 

 

 
RE: Betr: RE: Covid-19 Lockdown, voorraadvorming oude accijnstarieven 

 
 | VSK-Tabak    aan

: @belastingdienst.nl'   

  
 
   
Van:  | VSK-Tabak @vsk-tabak.nl>  

   
Aan: @belastingdienst.nl'" @belastingdienst.nl>  

 
 
Geachte  
 
Uw eerste twee vragen kan ik als volgt in één keer beantwoorden: ons verzoek betreft de 
tabaksproducten die alleen in tabakspeciaalzaken worden verkocht, dat wil zeggen de kleinere 
merken en bijzondere (verpakkings-)varianten van grotere merken die niet in supermarkten of 
tankstations liggen. Deze kunnen dus ook niet worden teruggenomen om elders te worden afgezet. 
Voor de speciaalzaken vormt dit geen probleem: de producten kunnen gewoon worden verkocht aan 
de consument zodra, na de lockdown, de winkels weer opengaan. Voor de groothandel geldt dat zij 
producten met een ‘oude’ accijnscode niet accepteren óf, bij een te grote eerder ingeslagen 
voorraad, deze terugleveren aan de industrie met alle administratieve rompslomp die daarbij komt 
kijken.  
Het probleem zit dan ook met name bij de fabrikanten die deze producten teruggestuurd krijgen en 
de producten die nog bij fabrieken en accijnsgoederenplaatsen liggen opgeslagen. Indien deze 
kwalitatief goede producten moeten worden vernietigd levert dat financiële en administratieve 
lasten op voor onze industrie, onnodig werk voor de douane en het is niet duurzaam.  
Voor wat betreft de steunmaatregelen van de overheid vanwege corona, kan ik u mededelen dat 
onze leden daarvan géén gebruikmaken. 
 
Hartelijke groet, 

 | VSK-Tabak 
 
 
Van: @belastingdienst.nl @belastingdienst.nl>  
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 11:18 
Aan:  | VSK-Tabak @vsk-tabak.nl> 
Onderwerp: Betr: RE: Covid-19 Lockdown, voorraadvorming oude accijnstarieven 
 

Geachte ,  
 
Om ons een duidelijk beeld te vormen hebben we naar aanleiding van uw uiteenzetting toch nog 
aanvullende vragen, zie aub hieronder: 
 
1. Vwb de groothandel, hebben deze geen alternatieve afzet markt? Bevoorraden deze enkel de 
kleinere speciaalzaken of ook supermarkten? 
2. Kan de zgn 'prop' in de keten niet door de fabrikanten worden opgelost, door producten weder in te 
slaan (terugnemen) en vervolgens weer afzetten in de supermarkten, deze zijn namelijk gewoon open. 
3.Van welke compensatie maatregelen ivm Covid maakt de branche (retail, groothandel en 
fabrikanten) momenteel al gebruik? 
 
Ik hoor graag van u.  



 
Met vriendelijke groet, 
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Landelijk kantoor/ Handhavingsregie 
Douane 
Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam |  
postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen 
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