
 

 1 

Lessen voor Nederland: De accijnsverhoging op tabaksproducten leidt in Frankrijk 
tot een scherpe stijging van de illegale handel in tabaksproducten. 
 
In Frankrijk is de accijns op tabaksproducten in 2018 fors verhoogd. Ook daar wil men, net als in het 
Nationaal Preventieakkoord in Nederland, de accijns op sigaretten zodanig verhogen dat binnen 
enkele jaren de prijs van een pakje 10 euro gaat kosten. In Frankrijk wil men dat al in 2020 bereiken 
en in Nederland in 2023. De accijnsverhoging in Frankrijk in 2018 heeft ertoe geleid dat de illegale 
handel in tabaksproducten scherp omhoog is geschoten.  
 
Eind februari dit jaar heeft de Franse Douane de resultaten over 2018 gepubliceerd en onder andere 
Le Figaro heeft hier veel aandacht aan besteed. De belangrijkste conclusies in de media zijn:  
• De illegale handel in tabaksproducten is in 2018 

gestimuleerd door de belastingverhogingen, het 
doel van de regering om de prijs van een pakje 
sigaretten 10 euro te laten kosten. 

• In navolging van het protocol dat een jaar eerder 
werd gesloten met de federatie van tabakswinke-
liers, was en is de strijd tegen de illegale handel in 
tabaksproducten prioriteit nummer één voor de 
Douane. 

• De belangrijkste bronnen van herkomst, dat wil 
zeggen de instroom van tabaksproducten in 
Frankrijk, zijn Oost-Europa (naar Frankrijk en het 
VK), Noord-Afrika (Maghreb-landen), West-Afrika 
en Azië. 

• Facebook, internet, postbezorging en vluchten 
worden meerdere malen genoemd als belangrijke 
stijgende vectoren in de handel, waarmee het 
probleem van de "laag volume hoge frequentie" 
en ‘microhandel’ wordt erkend. 

• De minister van Budget heeft ook gezegd dat 
illegale handel in sigaretten niet alleen is aan te 
duiden als kleine criminaliteit, maar dat daarmee 
ook "terroristische en criminele netwerken“  
worden gefinancierd. 

• Le Figaro legt de focus op Andorra. Het benadrukt 
de voordelen van het protocol van wederzijdse 
samenwerking tussen de Franse en de Andorrese 
douane een jaar geleden. Dit protocol heeft ertoe 

  

 

 
geleid dat 21 ton tabak in beslag is genomen in 2018 (+ 60% ten opzichte van 2017), 85 controles en 
invallen zijn uitgevoerd door Andorrese Douane en 2 winkels gesloten. 

• Recente wetgeving (het importeren van meer dan 4 sloffen sigaretten uit een EU-land wordt recht-
streeks beschouwd als smokkelwaar), aanvullende boetes (oplopend tot € 5.000 ten opzichte van     
€ 2.500 eerder) en een verbod om te kopen of te verkopen op internet worden vaak genoemd. 

• Track & Trace vanaf mei ingevoerd, wordt gepresenteerd als een extra hulpmiddel om illegale 
handel in tabaksproducten te bestrijden. 
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Laat Nederland hiervan leren want de accijns en BTW op een pakje sigaretten (20 stuks) gaan hier 
volgend jaar met € 1,14 omhoog en op een pakje shag (50 gram) zelfs met € 2,85. In het Nationaal 
Preventieakkoord wordt gesteld: “Alvorens de prijs verder verhoogd kan worden tot 10 euro in 2023, 
zal het kabinet in 2021 een evaluatie uitvoeren. Om substitutie te beperken zal ook voor andere 
producten zoals shag, volumetabak en heatsticks een in absolute zin gelijke accijnsverhoging plaats-
vinden.”  

Mede ingegeven door de lessen uit Frankrijk zijn NSO en TZN zijn van mening dat reeds nu een 
onderzoek gestart moet worden om de grens-effecten en de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Na 
2021 heeft dit geen zin meer aangezien de schade voor de verkooppunten dan al heeft plaats-
gevonden. Dit terwijl het overgrote deel van de rokers gewoon uitwijkt naar het buitenland of voor 
goedkopere producten kiest. De sector ondersteunt maatregelen die leiden tot een daling van het 
aantal rokers, maar zoals het verleden al een aantal keren heeft uitgewezen zou deze accijnsmaatregel 
vanuit het perspectief van de volksgezondheid zijn doel voorbijschieten en de tabakswinkelier 
onevenredig hard treffen.  

 

 

 
 


