
 

 

 
RE: Covid-19 Lockdown, voorraadvorming oude accijnstarieven 

 
 | VSK-Tabak   aan

: @belastingdienst.nl'   

  
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, 
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