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Belastingontvangsten stijgen licht, tabaksverkopen dalen 
 
In de rapportage van Accijnsmonitor over 2018 daalde de verkoop van sigaretten met 0,9% en de 
verkoop van rooktabak met 2,8% ten opzichte van 2017. De banderol- of omzetwaarde van de verkoop 
van beide producten steeg met 1,6% naar ruim € 4,25 miljard in 2018.  
 
De belastingontvangsten uit de verkoop van sigaretten en rooktabak stegen licht ten opzichte van 2017. 
De accijns op sigaretten steeg naar ruim € 1,84 miljard (1,8%) en die op rooktabak naar € 635 miljoen 
(2,1%).  De omzetbelasting op beide producten steeg naar ruim € 738 miljoen, 1,6% meer dan in 2017.  
 

Rapportage 
2018 

Verkoop 
hoeveelheid 
(mln st/gr) 

t.o.v. 
2017 

Banderol 
waarde  
(mln) 

t.o.v. 
2017 

Accijns 
opbrengst 

(mln) 

t.o.v. 
2017 

BTW  
opbrengst 

(mln) 

t.o.v. 
2017 

Sigaretten 9.829      -0,9% € 3.135 -1,9% € 1.842 1,8% € 544 1,9% 
Rooktabak  6.099* -2,8% € 1.122 0,8% € 635 2,1% € 195 0,8% 
Totaal 15.928 -1,6% € 4.256 1,6% € 2.477 1,9% € 739 1,6% 
*) Gebaseerd op een conversiefactor van 1 gram rooktabak = 1 zelf gedraaide sigaret. Op basis van een conversiefactor van 
0,75 gram per zelf gedraaide sigaret zou in 2018 de hoeveelheid rooktabak 8.133 eenheden (x mln) bedragen. 

 
BNR Nieuwsradio berichtte recent dat de verkopen van sigaretten zouden zijn gestegen in 2018. 
Accijnsmonitor onderschrijft die ontwikkeling niet. Wij gaan uit van de beschikbare opgaven van de 
fabrikanten en importeurs met daarop correcties om ze beter te laten aansluiten bij de reële situatie op 
de markt en de daadwerkelijke verkopen aan de consument2. Zo hebben bijvoorbeeld in december 2018 
grote inladingen plaatsgevonden die eigenlijk pas in 2019 de consument bereiken.  
 
In het Belastingplan 2017 is vastgesteld dat de tabaksaccijns in de opeenvolgende jaren van de regeer-
periode, dus t/m 2021, jaarlijks geleidelijk wordt verhoogd. Hiermee werd een meerjarig accijnsbeleid 
geïntroduceerd zoals dat bijvoorbeeld ook in Duitsland succesvol is gevoerd. De negatieve (financiële) 
gevolgen van forse ad hoc verhogingen worden hiermee voorkomen: 
• Erosie van de accijnsgrondslag, waardoor de accijnsopbrengsten achterblijven; 
• ‘Downtrading’: de consumenten switchen naar goedkopere in Nederland veraccijnsde 

alternatieven, zoals bijvoorbeeld make-your-own tabak en 
• Hoge grensverkopen en illegale handel. 

 
Voor de tabaksdetailhandel, met name in de grensstreken, is het van groot belang dat de accijns-
tarieven in lijn liggen met die in onze buurlanden Duitsland en België om grensverkopen tegen te gaan. 
Indien accijnstarieven ervoor zorgen dat de prijzen in Nederland aanzienlijk boven die in Duitsland en 
België komen te liggen, worden de winkeliers in een brede grensstrook onevenredig getroffen, zonder 
dat een dergelijke maatregel dan tot een substantiële daling van het aantal rokers leidt. 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Accijnsmonitor via nummer 06.53.54.77.05 

                                                        
1 www.accijnsmonitor.nl 
2 https://accijnsmonitor.nl/verantwoording-en-methodiek/ 
 


