
 

 

 
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  
 
Met onderstaande mails vroeg ik eerder uw aandacht voor de problematiek van de oude 
accijnscodes in het kader van de corona-lockdown maatregelen. 
 
Wij begrijpen heel goed dat een antwoord van uw kant tijd nodig heeft. Als u een oplossing 
overweegt zal die immers goed gekaderd moeten zijn. Toch waag ik het om aan te dringen op een 
kort signaal van uw kant of van de zijde van uw collega’s bij het ministerie. Over 2-3 weken is het al 1 
maart en wij weten uit ervaring dat wij vanaf volgende week berichten gaan ontvangen van de 
grossiers dat zij geen “oude prijzen” meer willen ontvangen. En als de overstap is gemaakt naar de 
nieuwe prijs dan is terug switchen daarna administratief niet meer mogelijk. 
 
Een korte mail of brief van u of uw collega’s, vóór het einde van de week, met daarin de uitspraak dat 
aan een oplossing wordt gewerkt – als dat het geval is, en eventueel met een globale uiteenzetting 
van wat die oplossing inhoudt- zou dringend gewenst zijn. Kunt u op enige wijze bevorderen dat wij 
zeer spoedig iets vernemen? Bij voorbaat dank. 
 
Hartelijke groet, 

 | VSK-Tabak 
 
 
Van:  | VSK-Tabak  
Verzonden: maandag 25 januari 2021 10:33 
Aan: @belastingdienst.nl' @belastingdienst.nl> 
Onderwerp: RE: Betr: RE: Covid-19 Lockdown, voorraadvorming oude accijnstarieven 
 
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, 
 

 
 
........................................................................ 
Landelijk kantoor/ Handhavingsregie 
Douane 
Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam |  
postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen 
........................................................................ 

 
 

http://www.douane.nl
 

 | VSK-Tabak ---20-01-2021 12:34:29---Geachte , Op 11 januari jl. heb 
ik u een email gestuurd waarbij ik uw aandacht heb gevraa 
 
Van:  | VSK-Tabak  
Aan: @belastingdienst.nl'"  
Datum: 20-01-2021 12:34 
Onderwerp: RE: Covid-19 Lockdown, voorraadvorming oude accijnstarieven 

 
 
 
 
Geachte  



  
Op 11 januari jl. heb ik u een email gestuurd waarbij ik uw aandacht heb gevraagd voor de 
volgende kwestie die onze industrie op dit moment grote zorgen baart.  
  
Per 1 januari 2021 is de accijns op tabaksproducten verhoogd, waarbij op grond van artikel 
95a Wet op de Accijns is bepaald dat de categorieën sigaretten en rooktabak met de oude 
accijnstarieven tot 1 maart 2021 verkocht mogen worden door de fabrikanten / 
groothandels aan de detailhandel.  
  
Echter, in december 2020 heeft de Nederlandse overheid een lockdown aangekondigd die 
vrijwel direct in werking trad om het toenemende aantal COVID-19 besmettingen een halt 
toe te roepen. Dit had tot gevolg dat vele winkels de deuren moesten sluiten, waaronder 
ook tabak- en gemakswinkels (hierna tabakswinkels).   
  
Hierdoor hebben deze tabakswinkels hun eindejaarsvoorraad sigaretten en shag niet meer 
kunnen verkopen. Daarbovenop hebben de geplande verkopen van producten met de oude 
2020 accijns voor de maanden januari en februari 2021 een ander verloop gekregen, 
waardoor grote hoeveelheden voorraden met oude accijns bij de fabrikanten, maar ook bij 
de groothandel blijven liggen en vanuit daar niet kunnen worden doorgeleverd aan de 
tabakswinkels. Kortom, door deze lockdown wordt de gehele verkoopketen richting de 
tabakswinkel gedwarsboomd. 
  
De tabakswinkel is daarnaast ook weer een bijzonder geval in de keten, aangezien deze 
gespecialiseerde winkels vaak een breder portfolio aan sigaretten en rooktabak aanbieden 
ten opzichte van het minder brede assortiment bij bijvoorbeeld de supermarkt of het 
tankstation. Voor diverse van deze SKU’s neemt de voorraad vrijwel niet af afzolang de 
tabakswinkels gesloten blijven. De verwachting is dat pas wanneer zij weer open gaan, onze 
leden weer een enigszins normale uitstroom zullen hebben van deze producten en daar is 
meer tijd voor nodig.  
  
Dit alles baart dus ons grote zorgen, aangezien door de limitering in verkooptijd voor 
sigaretten en rooktabak tegen de oude 2020 accijns (geproduceerd en uitgeslagen voor 1 
januari 2021) zouden deze, kwalitatief goede producten, na 1 maart 2021 onverkoopbaar 
zijn en vernietigd moeten worden. Dit zal de fabrikanten miljoenen euro’s gaan kosten en 
tevens veel extra werk voor de Douane om toe te zien op de vernietiging.  
  
Tevens heeft deze “prop” in de keten gevolgen voor de overgangsperiode van drie maanden 
van de oude accijnszegel naar de nieuwe accijnszegel die sinds 1 januari 2021 geldt. Immers, 
de sigaretten en rooktabak met de oude accijnszegel die al bij de fabriek of groothandel 
liggen en bestemd zijn voor de tabakswinkels, kunnen nu niet worden verkocht. 
  
Om grootschalige vernietiging van deze hoeveelheden sigaretten en rooktabak te 
voorkomen, wil ik u verzoeken om na te denken over een praktische oplossing. Wij zouden u 
in overweging willen geven dat de Douane coulance betracht bij de handhaving door nog toe 
te staan dat de sigaretten en rooktabak met de oude 2020 accijns ook na 1 maart 2021 nog 
van fabriek/groothandel aan de tabakswinkels mogen worden geleverd. Afhankelijk van de 
duur van de lockdown,  nu al een maand , zou dit bijvoorbeeld tot 1 mei of 1 juni 2021 



kunnen zijn. Het staat de tabakswinkels vervolgens vrij, zoals ook is toegestaan in art 95a 
WA, om hun voorraad producten tegen oude accijns te blijven verkopen.  
  
Gezien de concurrentiegevoeligheid van dit onderwerp kan ik niet in detail treden om 
hoeveel voorraad het daadwerkelijk gaat dat nog bij de fabrikanten en groothandel 
klaarstaat om geleverd te worden aan de tabakswinkels, maar het gaat om significante 
aantallen. Indien u deze informatie wel wenst te ontvangen, dan kunnen de individuele 
fabrikanten deze informatie separaat, en in een vertrouwelijke omgeving, met u delen.  
  
Wij hopen spoedig van u te vernemen.  
  
Met hartelijke groet, 
  

 | VSK-Tabak 
  
Van: @belastingdienst.nl @belastingdienst.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 11:22 
Aan:  | VSK-Tabak @vsk-tabak.nl> 
Onderwerp: Re: Covid-19 Lockdown, voorraadvorming oude accijnstarieven 
  
Geachte   
  
Bedankt voor uw mail. 
  
In uw mail geeft u aan dat als gevolg van de lockdown uw leden/ branche genoten tegen 
voorraadvorming aanlopen. 
  
In uw mail lopen de vraagstukken van de retail, groothandel en fabrikanten door elkaar 
heen, ik heb daarom meer verduidelijking per categorie in de keten nodig. Want 
bijvoorbeeld het vraagstuk van de retail is niet één op één vergelijkbaar met die van de 
fabrikanten.  
  
Gezien bovenstaande wil ik graag een onderbouwing per categorie van de keten, middels 
een brief of Word bestand. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
 

 
http://www.douane.nl 
  
Landelijk kantoor Douane/Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 / 3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 / 6401 DN Heerlen 



  
Verstuurd vanaf mijn iPads 

Op 11 jan. 2021 om 16:14 heeft  | VSK-Tabak @vsk-
tabak.nl> het volgende geschreven: 
  
Geachte  
  
Mag ik uw aandacht vragen voor het volgende? 
  
Per 1 januari 2021 is de accijns op tabaksproducten verhoogd. De tabaksproducten 
met de oude accijnstarieven mogen op grond van artikel 95a Wet op Accijns (anti- 
voorraadvormingsregel) tot 1 maart 2021 verkocht worden door de fabrikanten / 
grossiers aan de retailers.  
  
Door de lockdown en de daarmee samenhangende winkelsluitingen vanwege Covid-
19, zijn veel retailers gesloten waardoor zij hun voorraad tabaksproducten niet 
kunnen verkopen. De geplande verkopen voor de maand januari en februari 2021 
hebben een ander verloop gekregen, waardoor de reeds uitgeslagen voorraden bij de 
fabrikanten en grossiers blijven liggen bij de grossiers en fabrikanten.  
Door de limitering in verkooptijd voor de oude accijnsproducten (geproduceerd en 
uitgeslagen voor 1 januari 2021) zouden deze, kwalitatief goede producten, na 1 
maart 2021 onverkoopbaar zijn en vernietigd moeten worden.  
  
Om grootschalige vernietiging van kwalitatief goede producten te voorkomen, wil ik 
u verzoeken om na te denken over een praktische oplossing: bijvoorbeeld door 
coulance te betrachten bij de handhaving door nog toe te staan dat producten met 
de oude 2020 accijns ook na 1 maart 2021 nog van groothandel aan winkelier mag 
worden geleverd, afhankelijk van de duur van de lockdown bijvoorbeeld tot 1 mei 
2021.  
  
Graag ben ik tot nadere toelichting bereid.  
  
Met hartelijke groeten, 

 

Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
 

  
ebsite: www.vsk-tabak.nl 

  
  
  

 
 
------------------------------------------------------------------------ 

mailto:jh.straeter@vsk-tabak.nl


De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.  
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per 
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.  

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.  
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender.  

 
------------------------------------------------------------------------ 
De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.  
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per 
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.  

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.  
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender.  

 




