
Van: 	 @retailkantoor.nl> 
Verzonden: vrijdag 7 januari 2022 12:35  
Aan: 	 @minfin.nl> 
Onderwerp: Accijnsverhogingen in regeerakkoord 

Aan het ministerie van Financiën 
Directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden (VDI) 
T.a.v. 	  
Per email aan: 

Geachte 

In het coalitieakkoord 2021-2025 "Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst" van 15 
december jl. wordt aangegeven dat de accijnzen op tabak zullen worden verhoogd (6. Gezondheid, 
Preventie, sport en bewegen, blz. 33). 

Forse verhogingen van de accijns op tabaksproducten hebben grote gevolgen voor onze 
ondernemers. Vooral ondernemers in de grensstreken (maar die niet alleen) hebben deze zorgen 
omdat de prijsverschillen voor sigaretten en rooktabak in 2020 fors verder zijn vergroot door de 
Nederlandse accijnsverhogingen in 2020. De prijzen voor een pakje sigaretten en shag liggen in 
Duitsland en België substantieel lager en dat zijn nu juist de landen waar de Nederlandse 
consument naar toe gaat. Een ongelijk speelveld voor onze ondernemers veroorzaakt door 
accijnsverschillen. In Duitsland wordt de accijns op tabaksproducten stap voor stap verhoogd in de 
periode 2022-2026. Het gevolg daarvan is echter dat de accijnstarieven en de verwachte 
consumentenprijzen daar eind 2026 nog ver onder het niveau zullen liggen van de accijnstarieven 
en consumentenprijzen die op dit moment  in Nederland van kracht zijn. 

Uit de budgettaire bijlagen bij het coalitieakkoord maken wij op dat door de aangekondigde 
accijnsverhoging op tabaksproducten de prijsverschillen met onze buurlanden nog verder zullen 
worden vergroot. Dit zal de positie van tabakswinkeliers in de grensregio verder doen verslechteren 
en steeds meer ondernemers in Nederland zullen hier last van krijgen omdat de consument 
simpelweg alle boodschappen gaat doen in de buurlanden. 

Graag willen wij een beter inzicht krijgen in de gevolgen van de voorgenomen accijnsverhoging 
voor onze winkeliers. Dit om ook als ondernemer naar de toekomst toe verantwoorde beslissingen 
te kunnen nemen. Daarom doen wij graag een beroep op u en vragen wij u vriendelijk om nadere 
feitelijke informatie over de uitvoering en implementatie van de voorgenomen 
accijnsverhoging(en). 

In de budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord staat hierover het volgende: 



Tabel "Lasten" (blz. 20) 
Lasten 

in standen, In unfrs. Is saldoversleehteien'd = 
lastenvertichting 

3. Varia 
Tabaksaccijn.s (naar ca-10 euro voor een pakje)  

-562 
-484 

• 'Tabaksaccijns (naar ca. 10 euro voor een pakje): De tabaksaccijns wordt verhoogd naar ca. 10 
euro per pakje. Dit gebeurt in 2 opvolgende stappen, zoals voorgesteld in het 
preventieakkoord." (3. Varia, blz. 21) 

Graag stellen wij u hierover de volgende vragen: 
1. 	In de budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord staat dat "de tabaksaccijns wordt verhoogd 

naar ca. 10 euro per pakje." Wij gaan ervan uit dat hier conform het Nationaal 
Preventieakkoord, bedoeld wordt dat de accijnsverhogingen leiden tot een prijsverhoging naar 
ca. EUR 10 per pakje sigaretten. Is dat de juiste lezing die wij hebben? 

2. 	Verder stelt het Preventieakkoord: "Alvorens de prijs verder verhoogd kan worden tot 10 
euro in 2023, zal het kabinet in 2021 een evaluatie uitvoeren omdat grenseffecten de 
effectiviteit van en het draagvlak voor de maatregel kunnen ondermijnen." Zowel in de 
Miljoenennota 2022 (Bijlage, blz. 104) als de begroting van het ministerie van Financiën (MvT, 
blz 45-47) wordt onder de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) gesproken over een ex-durante 
vervolgonderzoek (grens)effecten verhoging tabaksaccijns. De resultaten van dat onderzoek 
worden in 2022 gepresenteerd. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot 
belang voor onze bedrijfsvoering, zeker nu er forse maatregelen te verwachten zijn om het 
aantal verkooppunten te beperken. 
a) Wanneer kunnen de resultaten van dit vervolgonderzoek worden verwacht? 
b) Wat is de relatie tussen dit vervolgonderzoek en het in 2021 gepubliceerde onderzoek 

van het RIVM (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 32 011 nr. 86)? 
c) Hoe worden de resultaten van het vervolgonderzoek meegewogen in de beslissing 

omtrent de voorgenomen accijnsverhogingen? 

3. 	In het coalitieakkoord staat dat de verhoging van de tabaksaccijns "gebeurt in 2 opvolgende 
stappen". Betekent dit een accijnsverhoging in 2023 gevolgd door nog een verhoging in 2024? 

4. 	Worden de accijnsverhogingen in 2023 en 2024 beide opgenomen als maatregel in het 
Belastingplan 2023? 

5. 	Kan worden aangegeven wat in 2023 en 2024 de gedragseffecten zijn als gevolg van deze 
accijnsverhogingen? 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als wij van u een reactie mogen ontvangen op onze vragen. 

Met vriendelijke groeten, 
NSO 

NSO RETAIL 
Postbus 762 
3700 AT Zeist 
T: 



E: 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Het bericht is alleen bestemd voor de 
geadresseerde. 
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en 
de inhoud van het bericht te vernietigen. 
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