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1. INLEIDING
In het Nationaal Preventieakkoord van november 2018 zijn onder meer lange termijn doelstellingen
vastgelegd ten aanzien van het verder beperken van roken. De doelstelling voor 2040 is dat dan minder
dan 5% van de volwassenen rookt én 0% van de jongeren en
zwangere vrouwen. Om dat te bereiken is een pakket aan
maatregelen overeengekomen, waarvan een aantal belangrijke
zijn:
 Hogere prijzen. In 2020 met een eerste stap van €1,00 op
een pakje sigaretten. Alvorens de prijs verder verhoogd
kan worden tot €10 per pakje in 2023, zal het kabinet in
2021 een evaluatie laten uitvoeren.
 Een uitstalverbod voor rookwaren.
 Neutrale verpakkingen voor sigaretten en shag.
 Reductie van het aantal verkooppunten.
 Uitbreiding van rookvrije locaties.
Als gevolg van dit voornemen werd in het Belastingplan 2020 de maatregel opgenomen om de accijns op
een pakje sigaretten en rooktabak extra te verhogen. Daardoor is vanaf 1 april 2020 de accijns en BTW
voor sigaretten €1,14 per pakje (20 stuks) hoger dan op het einde van 2019 en voor rooktabak €2,85 per
pakje (50 gram).
Het doel van de regering is dat de prijs door accijnsverhogingen in stappen verder verhoogd wordt naar
minimaal €10 voor een pakje van 20 sigaretten in 2023. In het Preventieakkoord is opgenomen: "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.
Tegelijkertijd worden in deze jaren de contacten met Duitsland, België en Frankrijk gebruikt om bij verdere
accijnsverhoging samen met onze buurlanden op te trekken".
In juni 2011 presenteert het Ministerie van VWS een onderzoek van RIVM naar de prijsgevoeligheid van
rokers en de resultaten van de 0-meting van Douane Nederland in de maanden september tot en met
november 2019 op basis van geraapte lege pakjes. Bij het onderzoek van RIVM wordt opgemerkt dat het
met onzekerheden omgeven is vanwege de samenloop met de tijdelijke beperkende Covid-19
maatregelen. De vervolgstudie van Douane Nederland die in de loop van 2020 zou plaatsvinden werd
vanwege Covid-19 verplaatst naar 2021 en daarvan zijn de resultaten tot op heden niet openbaar
gemaakt.
In 2021 is de accijns niet verhoogd en dat geldt ook voor 2022.
Voor een uitgebreide evaluatie van de effecten van de accijnsverhoging in 2020 wordt verwezen naar het
NSO-rapport EVALUATIE ACCIJNSVERHOGING 2020 van 3 april 2021. De verwachte effecten van een hele
grote accijnsverhoging, zoals een zeer sterke daling van het volume veroorzaakt door een sterke toename
in de grensaankopen, bleven in 2020 goeddeels uit, met name door de bijzondere omstandigheden als
gevolg van de Covid-19 maatregelen (thuiswerken, tijdelijk gesloten grenzen en beperkte mobiliteit).
In dit rapport zal nader worden ingegaan op de volume- en accijnsontwikkeling op sigaretten en rooktabak
in 2021. Verder zal vooruit worden gekeken naar de komende jaren, waarin nog een aantal ingrijpende
maatregelen op de agenda staan om het roken verder terug te dringen. Maatregelen die de binnenlandse
vraag naar rookwaren mogelijkerwijs ernstig verstoren (scherpe stijging van de grensverkopen door de
voorgenomen zeer forse accijnsverhogingen) en maatregelen die het aanbod van rookwaren ingrijpend
veranderen (verbod op verkoop van rookwaren in supermarkten).
Ook in 2021 was gedurende een groot deel van het jaar sprake van zeer bijzondere omstandigheden als
gevolg van Covid-19 en de daarop gebaseerde overheidsmaatregelen. Het jaar begon voor de
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speciaalzaken met een winkelsluiting die 4,5 maand duurde, van midden december 2020 tot en met eind
april 2021. En dat gebeurde nog nogmaals van midden december 2021 tot midden januari 2022. Deze
winkelsluitingen hebben de speciaalzaken een aanzienlijk marktaandeel gekost, dat verschoven is naar
tankstations en supermarkten.

In dit rapport worden de volgende belangrijke verkoopkanalen binnen de tabaksdetailhandel onderscheiden: supermarkten, tankstations
en speciaalzaken. Het is belangrijk te benoemen dat de speciaalzaken vervolgens weer onderscheiden worden in drie subgroepen:

Uitgezonderde speciaalzaken (van reclame- en uitstalverbod):
o
winkels die slechts tabaks- en aanverwante producten, daarbij behorende accessoires, loten of dagbladen verkopen;
o
winkels waarvan de omzet niet meer dan €700.000 bedraagt, waarvan minimaal 75% bestaat uit de verkoop van
tabaks- en aanverwante producten.

Overige speciaalzaken, met name de zogenoemde tabak&gemakzaken.
Wanneer in algemene zin over het verkoopkanaal wordt geschreven, dan wordt hiervoor in het rapport de term 'speciaalzaken' gebruikt.
Gaat het echter specifiek over een subgroep daarvan, dan wordt die benoemd.
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2. SAMENVATTING
2.1 OVERZICHT ONTWIKKELINGEN 2012-2021
 De accijns op sigaretten (1.000st) is vanaf 2011 gestegen van €156,00 naar €243,25 (+55,9%) en de
accijns op rooktabak (1.000gr) van €65,54 naar €160,91 (+145,5%). Met name in 2013 en 2020 werd
de accijns op sigaretten en rooktabak fors verhoogd en in 2016 een keer alleen op rooktabak. De
grote verhoging in 2013 heeft geleid tot een zeer aanzienlijke verstoring van de binnenlandse markt.


Het binnenlandse verkoopvolume van sigaretten is in de periode 2012-2021 gedaald van 12,8 miljard
stuks naar 9,1 miljard stuks, een daling van 29%. Het verkoopvolume rooktabak daalt in die periode
van 8,7 miljoen kilo naar 4,8 miljoen kilo, een
daling van maar liefst 44%. Gelijke
accijnsverhogingen per sigaret en gram tabak,
de extra accijnsverhoging in 2016, steeds
grotere prijsverschillen met onze buurlanden
en een groter aandeel MYO (veelal
volumetabak) in dit segment, verklaren de
sterkere daling van rooktabak.
De ontwikkeling in de binnenlandse afzet van
sigaretten en rooktabak samen is een gestage
jaarlijkse daling. In 10 jaar tijd is het totale
binnenlandse verkoopvolume van sigaretten en rooktabak gedaald met ruim 35% tot iets onder de
14 miljard stuks (1 sigaret = 1 gram rooktabak). De jaren met de sterkste daling van het
verkoopvolume waren 2013 en 2021, hetgeen gepaard ging met een sterke toename van de
grensaankopen.



Het aantal rokers daalt tussen 2010 en 2015 per saldo nauwelijks, maar vanaf 2015 is er sprake van
een continue jaarlijkse daling van het aantal rokers. Tegen die trend in is het percentage in 2021 weer
licht gestegen van 20,2% naar
20,6%.
Bij het onderzoek van 2020
en 2021 wordt vermeld dat
de cijfers verstoord zijn door
Covid-19 en de genomen maatregelen. Er is dus voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de
cijfers voor 2020 en 2021.



De gerealiseerde accijnsopbrengsten op kasbasis uit tabaksproducten zijn in de periode 2012-2019
nagenoeg stabiel (tussen de €2.399 en €2.509 miljoen), waarbij de hoogste opbrengst wordt
gerealiseerd in 2019. Pas in 2020 en 2021 wordt door de combinatie van een zeer grote accijnsverhoging en een Covid-19 crisis een (veel) hogere opbrengst gerealiseerd. De belangrijkste oorzaken
dat de accijnsopbrengsten tussen 2012 en 2019 niet
zijn gestegen, terwijl er toch een aantal verhogingen
van de accijns zijn doorgevoerd, lijken te zijn:
o Weglekeffecten: toename grensverkopen en
illegale producten.
o Switchen van duurdere productcategorieën naar
goedkopere productcategorieën.
o Daling van het aantal rokers en/of het minderen
van de tabaksconsumptie per dag.
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2.2 ONTWIKKELING IN 2021
 Door Covid-19 en de maatregelen die overheden hebben genomen om de pandemie te bestrijden,
verliepen de binnenlandse verkopen van rookwaren (en dus ook de accijnsopbrengsten) in de jaren
2020 en 2021 geheel anders dan verwacht. Door het grotendeels wegvallen van toerisme en veel
minder bezoek van dagjesmensen liepen de verkopen van rookwaren in toeristische gebieden terug.
Grensverkopen namen eerst substantieel af, maar na de accijnsverhoging in 2020 en het opheffen
van de reisbeperkingen in verband met Covid-19 namen ze toch weer sterk toe.


Grote prijsverschillen met Duitsland en België (voor meerdere productgroepen, ook buiten tabak)
leidden weer tot een sterke toename van aankopen in het buitenland door inwoners van Nederland,
met name van rooktabak. Het grensverkeer met België is na een jarenlange daling weer toegenomen
sinds 2019 en het grensverkeer met Duitsland neemt sinds 2016 gestaag toe, met een versnelling
sinds 2019. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er in 2021 sprake is van een opvallende groei van
sigaretten afkomstig uit Bulgarije.
Vergeleken met Duitsland en België heeft Nederland nu al de hoogste accijnstarieven, maar veruit
het laagste volume en de laagste accijnsopbrengst per inwoner.



Onder meer door aankopen in het buitenland zijn de totale binnenlandse verkopen van sigaretten en
rooktabak in 2021 gedaald met ruim 7% (sigaretten -4,8% en rooktabak -11,1%), wat de sterkste
daling is sinds 2013.



Door 2 lockdownperiodes is de positie van de speciaalzaken drastisch verslechterd. Supermarkten en
tankstations bleven geopend terwijl de speciaalzaken moesten sluiten. Vergeleken met 2019
verkochten de speciaalzaken 28% minder sigaretten, terwijl tankstations 5% meer verkochten en
supermarkten 1% minder. De negatieve gevolgen van de Covid-19 maatregelen op de verkopen van
rookwaren zijn dus volledig bij de speciaalzaken terechtgekomen.



De (genormaliseerde) accijnsopbrengsten volgens Accijnsmonitor zijn in 2021 nog met €76 miljoen
toegenomen ten opzichte van 2020 (inclusief sigaren en overig). Maar voor sigaretten en rooktabak
is vanaf mei 2021 de trend al negatief ten opzichte van het voorgaande jaar.
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2.3 PERIODE VANAF 2022
 Nog niet duidelijk is hoe het binnenlandse verkoopvolume van sigaretten en rooktabak zich zal
ontwikkelen na een herstel van het buitenlands en binnenlands toerisme, noch hoe volledige vrijheid
om te reizen het grensverkeer verder zal aanjagen. Maar de eerste drie maanden van 2022 laten een
sterke daling van de totale binnenlandse verkopen zien.


In 2022 zal de accijns op tabak niet worden verhoogd. Maar in het coalitieakkoord van het kabinet
Rutte IV is opgenomen dat in 2023 en 2024 twee zeer forse accijnsverhogingen doorgevoerd worden.
Volgens een analyse van het coalitieakkoord 2022-2025 door het Centraal Planbureau zou dit
neerkomen op een accijnsverhoging van €2,11 per pakje sigaretten (20 stuks) en €5,27 per pakje
rooktabak (50 gram), beide exclusief BTW. Inclusief BTW zou dit neerkomen op een verhoging van
€2,55 op een pakje sigaretten van 20 stuks en €6,38 op een pakje rooktabak van 50 gram.



De lange-termijn ontwikkeling van de accijns in België is niet bekend, maar die van Duitsland wel tot
begin 2027. Daardoor zullen de gemiddelde verkoopprijzen in Duitsland eind 2024 waarschijnlijk
ongeveer €3,50 (ofwel 35%) per pakje sigaretten en €10,00 (ofwel 53%) per pakje shag lager liggen
dan in Nederland. Het laat zich makkelijk voorspellen wat daarvan de effecten zullen zijn op de
aankoop van tabak IN het buitenland of UIT het buitenland: aankopen zullen meer "georganiseerd"
worden, net als in 2013 en 2014. En Nederlandse tabaksverkooppunten in de grensregio, maar ook
ver daarbuiten zullen met grote omzetdalingen te maken krijgen.



De overheid is voornemens de verkoop van tabak in supermarkten in 2024 te verbieden en vanaf dat
moment alleen nog verkoop toe te staan in speciaalzaken (uitgezonderde speciaalzaken en
tabak&gemakzaken) en tankstations. Rondom het moment dat die maatregel van kracht wordt zal er
een grote disruptie plaatsvinden in de Nederlandse groothandel en detailhandel voor rookwaren.
Meer dan de helft van alle rokers kan dan niet meer in de supermarkt terecht en moet op "zoek" naar
een nieuw verkooppunt. Het aantal overblijvende verkooppunten is dan nog ongeveer 4.400 terwijl
er in 2013 nog zo'n 32.000 waren.



Vooralsnog lijken de voorgenomen maatregelen van de overheid de komende twee jaren te leiden
tot 3 grote disrupties in de tabaksmarkt die grote gevolgen hebben voor de tabaksgroothandel en
detailhandel: 2 keer een zeer forse accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak (in 2023 en 2024) en
vervolgens een verkoopverbod van tabak in supermarkten (in 2024). In het belang van de
detailhandel zou het wenselijk zijn als de overheid die maatregelen zo goed mogelijk op elkaar
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afstemt zonder dat de lange-termijn doelstelling van de overheid ten aanzien van daling van het
aantal rokers tot 2040 in gevaar komt.


Na een verbod op de verkoop van rookwaren in supermarkten in 2024 is het voornemen een verbod
op verkoop door tankstations in te voeren vanaf 2030, en daarna nog voor tabak&gemakzaken, zodat
uiteindelijk rookwaren alleen nog gekocht kunnen worden in uitgezonderde speciaalzaken.



Iedere keer als een verkoopverbod gaat gelden voor een retailkanaal betekent dit een disruptie in de
aanbodzijde van de markt. Dat geldt zowel voor de winkels die niet meer mogen verkopen als voor
de winkels die dat nog wel mogen. Die laatste categorie krijgt er immers opeens veel consumenten
bij, waarna de afzet weer geleidelijk zal afnemen. Hoe dichter de tijdstippen bij elkaar liggen waarop
de verkoopverboden in de verschillende retailkanalen van kracht worden, hoe groter de effecten en
de disruptie. Geleidelijke veranderingen zijn te prefereren, maar lastig te realiseren. Het is daarom
belangrijk om het tijdspad van de opeenvolgende verkoopverboden zorgvuldig vast te stellen.



De tabakssector bepleit een gematigd accijnsbeleid, maar als de overheid besluit om grote
accijnsverhogingen in te voeren, dan is een combinatie en samenhang met de toekomstige verkoopverboden van retailkanalen wenselijk om de gevolgen voor de overblijvende verkooppunten zo
beperkt mogelijk te houden.

POSITIE NSO RETAIL
NSO Retail is niet tegen accijnsverhogingen op sigaretten en rooktabak. De bij onze organisatie
aangesloten ondernemers hebben begrip voor de doelstellingen in het Nationaal Preventieakkoord,
maar het bereiken daarvan dient wel zoveel als mogelijk op een financieel en economisch
verantwoorde manier te gebeuren.
Voor ondernemers met een speciaalzaak is dat mogelijk door:
 rekening te houden met de nog voortdurende economische en financiële gevolgen van de
coronacrisis;
 accijnsverhogingen af te stemmen op de accijnsniveaus in België en Duitsland om grote
grenseffecten te vermijden;
 beleid mede te baseren op evaluaties van eerdere accijnsverhogingen;
 oog te hebben voor de samenhang met andere maatregelen op het gebied van tabaksontmoediging, zoals de beoogde beperking van verkooppunten, waardoor de continuïteit in
de bedrijfsvoering voor onze ondernemers zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd.
Een belangrijke overweging daarbij is dat met name de tabak&gemakwinkels een belangrijke
buurtfunctie vervullen in veel dorpen en steden, ook in de toch al kwetsbare grensregio’s, omdat zij
producten en diensten verkopen die juist daar verdwijnen.
De belangrijkste suggestie die NSO Retail aan de overheid doet, is de uitvoering en de inrichting van
eventuele volgende accijnsverhogingen zodanig vorm te geven dat de voorgenomen verhogingen
grotendeels plaatsvinden in 2024 en 2025, zodat deze zo veel mogelijk samenvallen met het voor
2024 aangekondigde verkoopverbod van rookwaren in de supermarkten.
Op die wijze wordt bereikt dat een verwachte grote verkoopdaling door aankopen over de grens
samen gaat vallen met een grote verplaatsing van het binnenlandse verkoopvolume van
supermarkten naar speciaalzaken en tankstations.
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3. OVERZICHT ONTWIKKELINGEN 2012 - 2021
3.1 ONTWIKKELING ACCIJNSTARIEVEN EN BTW
De ontwikkeling van de minimale accijns op sigaretten en op rooktabak in de afgelopen 10 jaren is
weergegeven in de onderstaande tabel.

Bij deze tabel wordt het volgende opgemerkt:
 De accijnsheffing op rookwaren vond tot in begin van het 2e decennium van deze eeuw meestal
plaats op basis van een gelijk bedrag per pakje sigaretten en per pakje rooktabak. Dat betekent
dat een pakje sigaretten (van bijvoorbeeld 20 stuks) en een pakje rooktabak (van bijvoorbeeld 50
gram) met hetzelfde accijnsbedrag werden verhoogd.
 Vanaf 2012 wordt rekening gehouden met de inhoud van de verpakkingen.
 In 2016 is eenmalig een accijnsverhoging toegepast op uitsluitend rooktabak.
 Vanaf 2018 worden gelijke bedragen gehanteerd bij accijnsverhogingen voor zowel sigaretten als
rooktabak (per 1.000 stuks of 1.000 gram). Daarna is het absolute verschil in minimum accijns
tussen sigaretten en rooktabak dan ook gelijk gebleven.
 Het BTW-tarief is per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%.
Uit de tabel blijkt ook hoe buitengewoon fors de accijnsverhogingen zijn geweest in 2013 en helemaal die
in 2020. De totale verhoging van de minimale accijns in 2020 op sigaretten en rooktabak van €47,03 (€5,71
+ €41,32) bedroeg voor zowel sigaretten als voor rooktabak meer dan het totaal van alle accijnsverhogingen in de periode van 2012 t/m 2019.

3.2 ONTWIKKELING VOLUME SIGARETTEN EN ROOKTABAK
Daalde in 2020 het volume sigaretten en rooktabak voor het eerst onder de 15 miljard stuks, een jaar later
is ook de grens van 14 miljard stuks alweer doorbroken. In de 10 jaar vanaf 2011 is het volume gedaald
met ruim 35%.
Onderstaand een overzicht van de volumeontwikkelingen voor sigaretten en rooktabak voor de jaren
2011 t/m 2021. Het totale volume is jaarlijks gemiddeld 4,3% gedaald: sigaretten met 3,5% en rooktabak
met 5,6%. Alleen de jaren 2013 en 2021 hebben een daling van het verkoopvolume dat ruimschoots
uitkomt boven het langjarig gemiddelde, hetgeen grotendeels veroorzaakt is door een toename in het
grensverkeer na accijnsverhogingen.
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De gevolgen van de accijnsverhoging in 2013 geven een goede indicatie wat er onder normale omstandigheden in 2020 en 2021 gebeurd zou kunnen zijn als gevolg van de accijnsverhoging op 1 april 2020. De
accijns op sigaretten werd in 2013 met 12% verhoogd en die op rooktabak met 23%. In april 2020 waren
die percentages nog hoger: voor sigaretten 21% en voor rooktabak 36%.
Rooktabak laat dus de laatste jaren een aanzienlijk sterkere negatieve volumeontwikkeling zien dan
sigaretten. Dat kan voornamelijk worden verklaard door:
 Een grote accijnsverhoging uitsluitend op rooktabak in 2016,
terwijl sindsdien de accijnsverhogingen voor 1.000 sigaretten
en 1.000 gram rooktabak aan elkaar gelijk zijn. Sinds 1 januari
2016 is daardoor de minimum accijns op rooktabak gestegen
met 88% en die op sigaretten met 34%.
Het relatieve prijsverschil tussen sigaretten en rooktabak in
Nederland neemt daardoor gestaag af. Het is aannemelijk dat
daardoor meer rokers sigaretten zijn blijven roken, dan wel
naar sigaretten zijn geswitcht. Zo was in 2012 een gemiddeld
pakje rooktabak (50 gram) 20% duurder dan een gemiddeld
pakje sigaretten (20 stuks), terwijl dat in 2021 is opgelopen tot
70%.
 De prijsverschillen met de buurlanden zijn door de sterke accijnsverhogingen op rooktabak
inmiddels aanmerkelijk groter dan de prijsverschillen op sigaretten. Dat leidt vervolgens tot
hogere grensverkopen voor rooktabak dan voor sigaretten.
De dalende trend in binnenlandse verkoopvolumes voor zowel sigaretten als rooktabak is duidelijk en die
zal zich ook voortzetten, waarschijnlijk zelfs aanzienlijk verscherpt door voorgenomen overheidsmaatregelen (met name grote accijnsverhogingen) om het tabaksgebruik verder te ontmoedigen. Voor
zover de volumedaling het gevolg is van een (sterke) toename in het grensverkeer is dat een zeer
onwenselijk neveneffect voor de binnenlandse groothandel en detailhandel.
3.3 ONTWIKKELING OPBRENGST TABAKSACCIJNS
In dit rapport worden drie verschillende begrippen gehanteerd voor de accijnsopbrengsten. De eerste
twee hanteert de overheid en deze worden bijvoorbeeld gerapporteerd in de Miljoenennota (begroting)
en het Financieel Jaarverslag van het Rijk (realisatie). Het betreft (i) de accijnsontvangsten op kasbasis
(ontvangsten van accijnzen in een kalenderjaar) en daarnaast (ii) de accijnsontvangsten op EMU-basis
(aangiften van accijnzen in een kalenderjaar). Tussen beide begrippen kunnen op jaarbasis grote
verschillen bestaan, met name wanneer een accijnsverhoging per 1 januari plaats vindt. In dat geval
9
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worden de voorraden "oud tarief" in het economisch verkeer gebracht in december (EMU), maar pas
betaald in januari (KAS).
Daarnaast hanteert Accijnsmonitor nog een eigen begrip voor de accijnsopbrengst. Dat betreft de
"genormaliseerde" tabaksaccijns, dat wil zeggen de accijns per kalendermaand of kalenderjaar, maar dan
zonder de verschillende voorraadeffecten of ontvangstmomenten. Deze informatie is voor de sector
maandelijks beschikbaar, terwijl de "officiële" gerealiseerde accijnsontvangsten pas op de derde
woensdag in mei (Verantwoordingsdag) van het daaropvolgende jaar door het kabinet worden
gepresenteerd in het Financieel Jaarverslag van het Rijk. De cijfers van de Accijnsmonitor sluiten
doorgaans het beste aan bij de door het kabinet gerapporteerde accijnsontvangsten op kasbasis.
Onderstaand een overzicht van de accijnsopbrengsten op tabak zoals die vermeld worden in het
Financieel Jaarverslag van het Rijk, met daarnaast de uitkomsten van de Accijnsmonitor aangevuld met
een raming van de accijnsopbrengst op producten die niet in de Accijnsmonitor worden meegenomen.

Uit het overzicht blijkt overduidelijk dat van 2012 t/m 2019 de accijnsinkomsten een relatief "stabiel"
verloop hadden, ondanks substantiële verhogingen van de minimale accijnsbedragen. Na de grote accijnsverhoging in 2013 duurde het zelfs tot 2019 voordat de accijnsinkomsten weer op het niveau van 2012
lagen. De belangrijkste oorzaken daarvoor lijken te zijn geweest:
 Weglekeffecten: grensverkopen en illegale producten.
 Switchen van duurdere productcategorieën naar goedkopere productcategorieën.
 Daling van het aantal rokers en/of het minderen van de tabaksconsumptie per dag.
Alle genoemde oorzaken leiden tot het afbrokkelen van de heffingsgrondslag: een gestaag dalend
verkoopvolume van sigaretten en rooktabak, deels beoogd door de overheid, deels als ongewenst
neveneffect van accijnsverhogingen (toename grensaankopen en illegale handel).
Uit het bovenstaande overzicht blijkt eens te meer hoe uitzonderlijk de uitkomsten zijn voor de jaren
2020 en 2021. Een enorme accijnsverhoging in 2020 waarna de geraamde accijnsopbrengst voor 2020 in
de Miljoenennota's van 2020 en 2021 met honderden miljoenen euro's werd overtroffen, terwijl ook de
(door Accijnsmonitor geraamde) accijnsopbrengst voor 2021 hoger uit lijkt te komen dan in de Miljoenennota's van 2021 en 2022 is begroot. Een en ander zal nader worden toegelicht in hoofdstuk 5.4.
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3.4 ONTWIKKELING AANTAL ROKERS EN AANTAL SIGARETTEN/SHAGJES PER DAG
De ontwikkeling in het percentage volwassen rokers wordt jaarlijks gerapporteerd door het Trimbosinstituut. Uit de reeks valt af te leiden dat conclusies vaak niet makkelijk te trekken zijn. Zo leidde het jaar
2013 tot enorme volumedalingen in de markt, maar niet tot een afname van het aantal rokers. In 2014 en
2015 is het aantal rokers zelfs weer gestegen.
Voor de jaren vanaf 2015 blijkt er wel sprake van een gestage en bestendige daling van het aantal rokers,
maar vervolgens treedt er dan toch weer een kleine stijging op in 2021. Een stijging die zich niet makkelijk
laat verklaren gelet op de accijnsverhogingen in 2020, 2 jaar Covid-19 epidemie en een grote daling in het
binnenlandse verkoopvolume van rookwaren. Het CBS geeft voor het cijfer van 2021 een 95%-interval van
19,5% tot 21,7%.
De ontwikkeling van het aantal rokers van 18 jaar en ouder ziet er voor de afgelopen 10 jaar als volgt uit:

Het aantal rokers is dus in 10 jaar tijd met bijna 24% gedaald van 27,0% in 2011 naar 20,6% in 2021. Het
gemiddeld aantal gerookte sigaretten en shagjes per dag is al jaren stabiel rond de 10 per dag.
Volgens het Directoraat-Generaal Gezondheid & Voedselveiligheid (DG SANTÉ) van de Europese
Commissie is in 2020 het gemiddelde aantal rokers van 15 jaar en ouder voor de landen van de EU 25%
(als percentage van de totale bevolking). In het onderzoek uit 2017 was dat nog 27%.
Voor Nederland wordt in die rapportage een afwijkend percentage van 12% (2017: 19%) vermeld. Van de
buurlanden wordt voor Duitsland een percentage van 23% (2017:25%) aangeven en voor België 21%
(2017:19%).
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4. ONTWIKKELING IN 2020
Voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen in 2020 wordt verwezen naar hoofdstuk 5 in het
NSO-rapport EVALUATIE ACCIJNSVERHOGING 2020.
De ontwikkelingen werden in het rapport als volgt samengevat:
1. Eind 2018 wordt in het Nationaal Preventieakkoord een ongekende accijnsverhoging aangekondigd.
Bovenop de al eerder vastgelegde accijnsverhoging per 1 januari 2020 is per 1 april 2020 de accijns
op sigaretten en rooktabak verder verhoogd: de minimum accijns is in 2020 verhoogd met €47,03
per 1.000 stuks/gram, hetgeen voor sigaretten een verhoging betekende van bijna 25% en voor
rooktabak van 41%. Samen met de BTW betekent het voor een pakje sigaretten van 20 stuks een
belastingverhoging in 2020 van €1,14 en voor een pakje rooktabak van 50 gram een verhoging van
€2,85.
2. De gevolgen van de accijnsverhoging in 2020 leken – uitgaande van de ervaringen in 2013 – voor de
hand te liggen: (i) zeer grote prijsverschillen met Duitsland en België en dus een zeer forse groei van
de grensaankopen, (ii) rokers die stoppen of minder gaan roken en (iii) grote gevolgen voor tabaksverkooppunten in de grensgebieden en mogelijk ver daarbuiten.
3. Door Covid-19 en de maatregelen die overheden hebben genomen om de pandemie te bestrijden,
verliep het jaar 2020 geheel anders dan verwacht. Grensverkopen namen juist sterk af in de perioden
met een lockdown, om vervolgens in de perioden met 'vrijheid' weer sterk te groeien, zeker vanaf
eind mei toen de prijsverhogingen effectief doorstroomden in de markt. Daardoor kende het tweede
halfjaar wel een aanzienlijke daling in het binnenlandse volume voor zowel sigaretten als rooktabak
ten opzichte van 2019, maar minder dan werd voorzien. De gerealiseerde accijnsopbrengsten – een
toename van €517 miljoen op kasbasis – geven daardoor in 2020 geen reëel beeld van wat de situatie
geweest zou zijn zonder Covid-19.
Op 11 juni 2021 publiceert het RIVM het onderzoek Prijsgevoeligheid van rokers, naar de gedragseffecten
van de accijnsverhoging. De belangrijkste bevindingen in de publiekssamenvatting van het RIVMonderzoek zijn:
 Rokers hebben hun rookgedrag aangepast, maar minder dan zij vooraf verwachtten.
 Rookgedrag in onderzochte periode is niet alleen beïnvloed door de prijsverhoging, maar ook
door de uitbraak van Covid-19.
 Vanaf april 2020 is 11% van de ondervraagde rokers met roken gestopt, maar deelnemers gaven
aan dat het virus eraan heeft bijgedragen om te minderen of te stoppen.
 De accijnsverhoging heeft er niet toe geleid dat veel meer mensen hun rookwaar over de grens
gingen kopen.
Het RIVM nuanceert zelf in het rapport al veel van de uitkomsten. Zo heeft krap 60% van de respondenten
die in maart 2020 (vóór de accijnsverhoging) de vragenlijst hebben ingevuld, dat ook gedaan in het
vervolgonderzoek in november 2020. Daarnaast stelt het RIVM-rapport dat de voorspellende waarde van
de voorgenomen gedragsverandering gering is.
Met enige nadruk wordt genoemd dat maar 4% van de respondenten vaker in het buitenland is gaan
kopen, terwijl 64% aangeeft dat juist minder vaak te hebben gedaan vanwege Covid-19 (tabel 18). Het
"maar 4%" kan dus beter vervangen worden door "toch nog 4%". Daarnaast wordt ook door een derde
van de respondenten aangegeven dat minstens de helft van de rookwaren die zij gebruiken uit het
buitenland afkomstig is (tabel 15). Terloops wordt daarbij opgemerkt dat er ook tabaksproducten door
anderen uit het buitenland meegenomen kunnen worden. Tot slot wordt opgemerkt dat uit onderzoek
("pakjesrapen") van de Douane blijkt dat 15,8% van alle geraapte pakjes niet in Nederland zijn gekocht
(Douane nulmeting 2019).
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Bij het onderdeel van het rapport waarin onderzocht wordt bij welk omslagpunt in de aankoopprijs
respondenten bereid zijn naar het buitenland te reizen voor rookwaren, wordt enkel uitgegaan van
verschillende prijsniveaus en van de afstand tot de grens. Die prijsniveaus zijn dan bepaald door de prijs
van de meest gerookte producten: €7,20 voor 20 sigaretten en €10,70 voor 50 gram shag.
Middels een brief aan de staatssecretaris van Financiën, met een kopie aan de woordvoerders Financiën
in de Tweede Kamer, hebben NSO en TZN hun opmerkingen bij het RIVM-rapport aangegeven. Kort
omschreven waren dat de volgende opmerkingen:
 Er zit een erg groot verschil tussen de uitkomst van het RIVM en die van CBS|Trimbos als het gaat
over het aantal rokers. Het RIVM rapporteert vanuit de steekproef dat in 2020 11% gestopt zou
zijn met roken, terwijl CBS|Trimbos begin 2021 publiceert dat het in hun jaarlijkse steekproef
uitkomt op 6,9%.
 De grenseffecten zijn onvoldoende diepgaand in kaart gebracht. Het RIVM-rapport heeft alleen
zelf kopen in het buitenland onderzocht. Maar het maakt een enorm verschil of gekeken wordt
wie er zelf in het buitenland rookwaren koopt of wie er rookwaren koopt die uit het buitenland
komen.
 NSO en TZN waren van mening dat het onderzoek naar de grenseffecten door het RIVM
onvoldoende is uitgevoerd.
 De invloed van Covid-19 maatregelen op veel onderdelen van het onderzoek is significant geweest
en daarom werd aanbevolen het onderzoek opnieuw uit te voeren over het kalenderjaar 2021.
De aandacht van de staatssecretaris wordt gevraagd voor het eigen onderzoek van NSO, waarin allerlei
volume-effecten in 2020 worden toegelicht.
Tot slot, voor sigaretten wordt in het RIVM-rapport gesteld dat het omslagpunt rond de €12,00 ligt (tabel
3) en voor shag rond de €16,00 (tabel 4). Maar daarbij gaat het dan dus nadrukkelijk om zelf in het
buitenland kopen. Voor shag had overigens een grotere bandbreedte onderzocht moeten worden, want
als een pakje sigaretten van 20 stuks met €1,00 in prijs stijgt, dan zal dat voor 50 gram shag €2,50 zijn.
Ook het jaar 2013 heeft al eerder laten zien dat er bij grote prijsverschillen met België of Duitsland in
toenemende mate "collectief" besteld wordt bij bijvoorbeeld een collega, familielid, de buren, of iemand
van de tennisclub of de ouderen-sociëteit. IN het buitenland of UIT het buitenland zijn dus twee totaal
verschillende zaken. Bij uit het buitenland vervallen ook al snel de afstandsbeperkingen, gelet op de
collectief te behalen voordelen.
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5. ONTWIKKELING IN 2021
5.1 INTRODUCTIE
Het jaar 2021 wordt voor een groot deel sterk ingekleurd door allerlei maartregelen rondom Covid-19,
met name door lange periodes van winkelsluiting voor niet-essentiële winkels en horeca. Deze winkelsluitingen hebben gezorgd voor een aanmerkelijke verschuiving van het verkoopvolume van sigaretten en
rooktabak van tabak&gemakzaken naar supermarkten en benzinestations.
Na de hele grote accijnsverhoging in 2020 volgde begin januari 2021 nog een verhoging van €4,94 per
1.000 sigaretten of 1.000 gram rooktabak. Het genormaliseerde volume volgens de Accijnsmonitor
ontwikkelde zich in de eerste 5 maanden dramatisch: eind mei lag het verkoopvolume voor sigaretten 8%
lager dan het jaar ervoor en voor rooktabak was dat zelfs 13%. Eind 2021 stond de teller stil op
respectievelijk 5% en 11% lager. Een totale volumedaling van 7%, veruit de grootste daling sinds 2013.
De winkelmarges voor sigaretten staan sinds de accijnsverhoging in april 2020 sterk onder druk en zijn
weer terug op het niveau van 2015. Dat wordt veroorzaakt doordat fabrikanten een deel van de accijnsverhoging hebben geabsorbeerd en doordat de consument steeds vaker kiest voor grotere en (per stuk)
vaak goedkopere pakjes.
De prijsverschillen in Nederland namen in 2021 iets af vergeleken met België en Duitsland, maar
Nederland bleef het land met de hoogste consumentenprijzen voor tabaksproducten. Grensverkeer naar
de buurlanden nam ook weer toe en in onze grensregio’s daalde het verkoopvolume het hardst.
De (genormaliseerde) accijnsopbrengst voor de overheid steeg nog licht ten opzichte van 2020.

5.2 OVERHEIDSMAATREGELEN COVID-19
Vanaf midden oktober 2020 mocht de horeca alleen open zijn voor afhalen en moesten winkels sluiten
om 20:00 uur. Begin november 2020 werden musea, theaters, bioscopen, pretparken, dierenparken,
zwembaden en bibliotheken weer gesloten. Vanaf 15 december 2020 begon een harde lockdown periode:
alle niet-essentiële winkels moesten sluiten en horeca mocht alleen open zijn voor afhalen en bezorgen.
De lockdown periode werd telkens met een aantal weken verlengd. Vanaf 23 januari 2021 gold zelfs een
avondklok. Vanaf midden maart mocht er bij grotere winkels weer op afspraak gewinkeld worden (1
persoon per 25m²). Vanaf 28 april werd de avondklok afgeschaft, mochten terrassen weer deels open en
mochten winkels weer zonder afspraak open. Vanaf half mei mochten
ook attractieparken en dierentuinen buiten weer open en de terrassen
ook weer wat langer.
Eind juni vervalt de mondkapjesverplichting bijna overal en de horeca
mag weer reguliere openingstijden hanteren. Maximale groepsgrootte
en thuiswerkadvies vervallen. Dat feest duurt niet lang: begin juli
moeten de discotheken al weer dicht en worden de openingstijden
voor de horeca weer beperkt. Eind september wordt de 1,5-meter regel
losgelaten en wordt het coronatoegangsbewijs ingevoerd. Begin
november wordt worden 1,5-meter regel en de mondkapjesplicht
binnen essentiële winkels heringevoerd. Een kleine week later moet de horeca nog weer vroeger sluiten
en worden de openingstijden voor winkels beperkt tot 18:00 uur en voor supermarkten tot 20:00 uur. Op
28 november volgt dan weer een algemene sluitingstijd om 17:00 uur voor niet-essentiële winkels, ook
wel avondlockdown genoemd.
Op 18 december 2021 eindigde het jaar voor velen zoals het begonnen was: alle horeca moest sluiten en
dat gold ook voor de niet-essentiële winkels. Bestellen en afhalen bleef wel mogelijk. Half januari 2022
mochten de niet-essentiële winkels weer open tot 17:00 uur en vanaf 26 januari weer tot 22:00 uur.
Per 25 februari 2022 verdween tenslotte de anderhalvemetersamenleving en ook bijna overal de
mondkapjes. Horeca en cultuur mochten ook weer onbeperkt openblijven.
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Naast de bovengenoemde maatregelen waren natuurlijk ook nog andere maatregelen en adviezen van
toepassing die invloed hadden op het koop- en rookgedrag van consumenten. Op veel momenten werd
reizen naar het buitenland ontmoedigd, door Nederland zelf of door buurlanden. Lange perioden
"zonder" horeca en avondleven hebben natuurlijk ook hun impact gehad op het gebruik van rookwaren.
En de sluiting van de door de overheid als "niet-essentieel" beschouwde speciaalzaken terwijl
supermarkten en tankstations open mochten blijven, heeft in die winkels geleid tot een vooralsnog
blijvend verlies aan marktaandeel.

5.3 RELEVANTE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
Op 15 januari 2021, twee maanden vóór de Tweede Kamerverkiezingen, heeft het Kabinet Rutte III naar
aanleiding van het eindrapport van het Parlementair Onderzoek Kinderopvangtoeslag (POK) haar ontslag
aangeboden en is vervolgens demissionair geworden. Deze demissionaire status betekent dat normaal
gesproken alleen nog ‘lopende zaken’ door het kabinet worden afgehandeld en omstreden
(controversiële) kwesties niet aan de orde komen. Tijdens de demissionaire periode van het kabinet Rutte
III hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die betrekking hebben op tabaksproducten en
tabaksaccijns.
Door Volt zijn bij verschillende gelegenheden voorstellen ingediend om de accijns op sigaretten en
rooktabak in 2022 fors te verhogen:
 In het Wetgevingsoverleg op 28 juni 2021 over een wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet
werd een motie ingediend met het verzoek om in het Belastingplan 2022 een accijnsverhoging
van €1 op een pakje sigaretten op te nemen. Tijdens de stemming over deze motie kon de uitslag
niet worden vastgesteld en zou als gevolg daarvan op een later tijdstip hoofdelijke stemming
plaatsvinden. Die hoofdelijke stemming heeft nooit plaatsgevonden.
 Bij de behandeling van de begroting voor het ministerie van VWS voor 2022 is op 28 oktober 2021
een motie ingediend waarin de regering werd verzocht de accijnzen op tabak dusdanig te
verhogen, zodat de prijs per pakje sigaretten in 2022 op €10 uitkomt en concrete stappen worden
gezet richting €15 per pakje in 2025. Deze motie is verworpen met 31 stemmen vóór.
 Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het Belastingplan 2022 is op 11 november 2021
een amendement ingediend waarin wordt voorgesteld de accijns op een pakje sigaretten te
verhogen met €2,11 en rooktabak met €5,27. Dit amendement werd door de staatssecretaris van
Financiën ontraden en doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Het (gewijzigde) amendement is
vervolgens tijdens de stemming verworpen eveneens met 31 stemmen vóór het amendement.
Door NSO Retail is hierop gereageerd met de publicatie van infographics waarop de verwachte verschillen
met de buurlanden zijn aangegeven. Voor nadere informatie daarover wordt verwezen naar bijlage 9.

5.4 MARKTONTWIKKELING
Het zijn voor de tabaksverkooppunten twee roerige jaren geweest, waarin door overheidsmaatregelen en
consumentengedrag aanzienlijke verschuivingen tussen de verkoopkanalen zijn opgetreden. Het meest
roerig zonder twijfel voor de tabak&gemakzaken, die in 2020 in eerste instantie profiteerden van minder
aankopen door consumenten in de supermarkten en een afname van het grensverkeer, maar die later per
saldo enorm moesten inleveren, omdat zij wel getroffen werden door lockdowns, maar de tankstations
en supermarkten niet.
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In bijgaande grafiek maakt de blauwe lijn van
tabak&gemakzaken direct duidelijk hoezeer
die ontwikkeling afsteekt tegenover de andere
verkooppunten van tabak.
Het laatste stukje van de blauwe lijn lijkt op
zich weer positief, maar bedacht moet worden
dat het daarbij in december 2021 om een
stijging van 18% gaat ten opzichte van
december 2020, waarin het volume met 41%
daalde.
In de eerste 4 maanden van 2021 lag het verkoopvolume van tabak&gemakzaken 57% (april) tot 80%
(januari) lager dan het jaar ervoor. Met
uitzondering van de maand december zijn de
verkoopvolumes in alle overige maanden van 2021
sterk negatief gebleven (gemiddeld rond de -17%),
grotendeels omdat de consumenten door de
lockdown hun aankoopgedrag blijvend hebben
gewijzigd.
Voor die impact op de marktverhoudingen heeft de
overheid weinig oog gehad. Uit bijgaande tabel
blijkt dat tabak&gemakzaken in 2020 nog wel
profiteerden, maar veel terrein verloren in 2021.
Het binnenlands verkoopvolume van sigaretten is gedurende 2020 en 2021 met zo'n 8% gedaald ten
opzichte van 2019, maar het verkoopvolume bij speciaalzaken daalden met 28%.

5.5 VOLUME- EN ACCIJNSONTWIKKELING
Na de grote accijnsverhogingen in januari en april 2020 (samen €47,03 per 1.000 stuks of gram) werd ook
per 1 januari 2021 de accijns nog verder verhoogd met €4,94.
Vanaf januari 2021 is een uitstalverbod van kracht voor alle winkels, behalve speciaalzaken. Daarnaast
stroomden geleidelijk de neutrale verpakkingen voor sigaretten en rooktabak de Nederlandse markt in.
In de loop van het jaar verminderde ook het aantal (kleine) verkooppunten al sterk, enerzijds door lange
lockdown periodes in de horeca en anderzijds vooruitlopend op het verbod op sigarettenautomaten vanaf
1 januari 2022.
De cijfers van de Accijnsmonitor laten in de eerste 5 maanden van 2021 zeer sterke volumedalingen zien
en eind mei is het cumulatieve verkoopvolume van sigaretten 7,9% lager dan in 2020 en het volume van
rooktabak 12,8% lager. Over het hele jaar blijft het volumeverlies voor sigaretten uiteindelijk nog beperkt
tot 4,8%, maar voor rooktabak blijft het steken op een daling 11,1%. Grotere dalingen voor sigaretten
waren er al eerder, namelijk in 2009, 2012 en 2013, maar voor rooktabak is het de grootste volumedaling
in de afgelopen 20 jaren.
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Accijnsmonitor heeft voor 2021 de genormaliseerde accijnsopbrengst berekend op een bedrag van
€3.001 miljoen (sigaretten, rooktabak & sigaren), hetgeen nog een stijging betekent van €76 miljoen ten
opzichte van 2020, toen de zeer forse accijnsverhoging pas rond eind mei effectief de consument bereikte.
Accijnsmonitor becijfert dat op basis van de accijnsverhogingen in 2020 en 2021 de accijns bij een gelijk
volume in 2021 zou toenemen met €273 miljoen. Maar door het effect van de grote volumedaling is dat
€192 miljoen minder geworden. Toch resteert in 2021 nog wel een toename van €72 miljoen op sigaretten
en rooktabak, terwijl ook de accijnsopbrengst van sigaren nog wat is toegenomen. Wel daalt de accijnsopbrengst ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar al weer sinds mei 2021 (op een enkele
maand na).
De uitkomsten van de overheid laten nog op zich wachten, want die worden pas gepubliceerd in het
Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021, in mei 2022. Die cijfers geven over de afgelopen jaren een beeld
dat toelichting behoeft vanwege grote
schommelingen aan het einde van de
jaren als gevolg van inladingen en
releases for consumption.
Daardoor lagen de cijfers op zowel
kasbasis als EMU-basis in het Financieel
Jaarverslag van het Rijk 2020 hoger dan de genormaliseerde cijfers van Accijnsmonitor, maar zullen ze in
2021 lager liggen. Zie voor verdere details de bijlagen 3, 4 en 5. Vooralsnog heeft de overheid in de
Miljoenennota 2022 aangegeven dat een accijnsopbrengst op tabak verwacht wordt van €2.807 miljoen
voor 2021.

5.6 GRENSVERKEER
Nederland heeft al heel lang te maken met lagere accijnstarieven en consumentenprijzen voor rookwaren
in de omringende landen. En dat geldt ook voor andere producten zoals bijvoorbeeld brandstoffen en
alcohol. Grensverkeer van Nederland met Duitsland en België is dan ook al heel lang een continue
verschijnsel. Ontwikkelingen zoals in 2013 toen – na een grote accijnsverhoging in Nederland – het
grensverkeer "georganiseerd" werd, zijn wel
een uitzondering. De afgelopen jaren was het
veelal een individueel proces met vooral
producten voor eigen gebruik. Maar evengoed
met aanzienlijke negatieve effecten voor veel
tabaksverkooppunten, met name in de
grensregio.
Gedurende het afgelopen jaar zijn de prijsverschillen met de buurlanden op sigaretten
iets afgenomen, en de verschillen met België voor rooktabak ook. Maar met Duitsland zijn de
prijsverschillen op rooktabak nog weer groter geworden.
België kiest de laatste jaren – waarschijnlijk mede onder druk van Frankrijk, Engeland en Nederland – voor
een wat "agressiever" accijnsbeleid. Duitsland doet dat juist niet en kiest voor een zeer gematigde aanpak,
zowel voor sigaretten als voor rooktabak. Overigens betreft de vergelijking van de consumentenprijzen in
de tabel voor rooktabak twee typische Nederlandse merken, die zowel in België als in Duitsland ver boven
de gemiddelde consumentenprijs voor rooktabak zijn geprijsd.
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Al vele jaren wordt rooktabak door een grote groep gebruikers
aangekocht in België of Duitsland. Die effecten uit het verleden zitten
dus ook al jaren in de cijfers per regio verwerkt.
Toch laat de steekproef van Accijnsmonitor (op basis van verstrekte
groothandelscijfers) zien dat ook in 2021 de Nielsenregio's 3, 4 en 5
aan de grens met België en Duitsland een slechtere ontwikkeling
kenden dan de randstadregio's 1 en 2.
Voor sigaretten gaat het daarbij om redelijk kleine verschillen, maar voor rooktabak zijn de verschillen
zeer aanzienlijk. Dat betekent dat ook in 2021 toch weer meer Nederlanders de rooktabak over de grens
zijn gaan kopen.
Daarbij moet dan ook bedacht worden dat door Covid-19 maatregelen consumenten gedurende bepaalde
periodes beperkt zijn geweest in reizen en grensverkeer. De cijfers van de steekproef komen qua daling
van het totale verkoopvolume wat gunstiger uit dan die van Accijnsmonitor, maar geven desondanks een
heel duidelijk beeld van de extra weglekeffecten in de grensregio's. Voor een uitgebreid overzicht van de
steekproefcijfers wordt verwezen naar bijlage 7a en 7b.

5.7 MARKTONDERZOEKEN
Daarnaast levert Nielsen Nederland al vele jaren cijfers over de ontwikkelingen binnen de rookwarenmarkt. Die cijfers zijn gebaseerd op uitstroomcijfers van de detailhandel. Ook in deze rapportage zijn de
grens-effecten voor rooktabak veel duidelijker dan voor sigaretten. Dat wordt grotendeels verklaard door
de grotere prijsverschillen op rooktabak vergeleken met de buurlanden.

Voor sigaretten laten de Nielsencijfers zien dat over heel 2020 gemeten Nielsen 1 de slechtste
ontwikkeling had, hetgeen voor die regio verklaard kan worden door de enorme daling in het buitenlandse
toerisme en door minder bezoek van Nederlandse dagjesmensen. De grensregio's hadden de eerste
maanden juist een positieve ontwikkeling door een sterke afname in het grensverkeer. Maar vanaf
Nielsenperiode 7 – na de grote accijnsverhoging die eind mei pas effectief werd in de markt – nam
ondanks corona het grensverkeer wel weer toe en hadden de grensregio's al snel weer de slechtste
ontwikkeling.
Ook in 2021 kende Nielsen 1 voor sigaretten de slechtste ontwikkeling met 5,6% daling, met name
gedurende de eerste 10 Nielsenperiodes, grotendeels om dezelfde redenen als in 2020, maar ook door
lange bedrijfssluitingen voor cultuur en horeca. Op de voet gevolgd door Nielsen 5 met een daling van
5,4%, veroorzaakt door toegenomen grensverkeer.
Voor rooktabak was er in 2020 in Nielsen 1 ook wel een sterke daling, maar over het hele jaar gemeten
gaven Nielsen 3, 4 en 5 toch de slechtste ontwikkeling te zien. Met name vanaf Nielsenperiode 7 nam de
daling overal sterk toe, maar het meest in de grensregio's.
De ontwikkeling voor rooktabak in 2021 was ronduit dramatisch. In nagenoeg alle periodes lag het totale
verlies in de markt boven de 10%. Op Nielsen 2 na kenden alle regio's in 2021 een volumeverlies boven
de 10%, waarbij Nielsen 5 de kroon stak met 16,1%.
Een ander overzicht van Nielsen Nederland per grensregio bevestigt zeker voor rooktabak dat het beeld
van Nielsen 5, zoals hierboven geschetst, ook voor de specifieke "grensgebieden" langs de hele Duitse
grens geldt.
Vanaf Nielsenperiode 7 in 2020 geldt: hoe verder de afstand van de grens, hoe minder het verlies aan
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verkoopvolume rooktabak. Gedurende de eerste 6 Nielsenperiodes van 4 weken in 2020 bedroeg het
verlies aan rooktabak in heel Nederland nog maar 1,3%, terwijl het verlies in de daaropvolgende 7
periodes al 9,2% bedroeg. De eerste 6 periodes in 2021 daalde de markt met 13,9% en de laatste 7
periodes met 10,2%. Dat lijkt op enig herstel, maar dat is het niet omdat P01-P06 2021 vergeleken wordt
met nog een "goede" zelfde periode in 2020.
Voor details van de Nielsen-rapportage wordt verwezen naar bijlage 8.
Uit marktonderzoek van Kantar naar aankopen in het buitenland komt het volgende overzicht met het
percentage aankopen door Nederlandse consumenten van RYO (roll your own = shag, onderdeel van
rooktabak) in het buitenland. Het overzicht geeft weer hoe groot het aandeel was dat door Nederlandse
consumenten uit het grensgebied in België en Duitsland werd gekocht. Vanaf 2017 nam dat langzaam af,
maar vanaf 2020 is het weer sterk toegenomen met een onderbreking door de lockdown in het voorjaar
(2020-Q2). Zorgwekkend is ook het gestaag stijgende aandeel van aankopen door Nederlandse
consumenten in Duitsland, veroorzaakt door de steeds toenemende prijsverschillen op rooktabak.

Een periodiek onderzoek door WSPM Group op basis van gevonden lege pakjes sigaretten (empty pack
survey) laat voor Nederland het onderstaande beeld zien. België, Bulgarije (!), Duty Free, Turkije en
Duitsland zijn achtereenvolgens de 5 belangrijkste gebieden waaruit de pakjes afkomstig zijn.

5.8 AANTAL ROKERS
Volgens de uitkomsten van de Gezondheidsenquête / Leefstijlmonitor van het CBS (in samenwerking met
RIVM en Trimbos-instituut) is het aantal rokers gestegen van 20,2% in 2020 naar 20,6% in 2021. Het aantal
rokertjes per dag is met 9,9 nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 10,0 in 2020. Het is voor het eerst sinds
2015 dat het aantal rokers in het onderzoek weer fractioneel gestegen is. Het is voor het eerst sinds 2015
dat het aantal rokers in het onderzoek weer fractioneel gestegen is. Over 2020 werd juist nog een
opvallend grote (statistisch significante) daling gerapporteerd van 21,7% naar 20,2%.
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Het zijn uiteraard twee bijzondere jaren geweest met een uitermate grote accijnsverhoging, de Covid-19
epidemie en een grote volumedaling in de binnenlandse tabaksverkopen. Ook het CBS benadrukt de
verstoringen die hebben plaatsgevonden door Covid-19.
Over de laatste twee jaren is per saldo een absolute daling
gerealiseerd van 1,1%-punt in het percentage rokers van 18 jaar
en ouder (of 5,1% van de 21,7% in 2019), terwijl het binnenlandse
verkoopvolume in dezelfde periode is afgenomen met 10,5%.
Het betreft cijfers op basis van een steekproef en dus dient er ook
rekening gehouden te worden met een statistische bandbreedte
in de gerapporteerde cijfers. Het CBS geeft voor het onderzoek
over 2021 aan dat de 95%-interval voor het percentage rokers ligt
tussen de 19,5% en 21,7%. Het jaar 2021 levert dus geen duidelijk positief beeld op ten aanzien van het
realiseren van de lange-termijn doelstellingen, maar het is te vroeg om aan dat ene getal op dit moment
te veel conclusies te verbinden.

5.9 PRIJS & PRODUCT
De enorme accijnsverhoging heeft in 2020 en 2021 ook tot een scherpere concurrentie op prijs geleid,
met name in de sigarettenmarkt.
Niet alleen werd op bepaalde verpakkingen (SKU's) de accijnsverhoging deels "geabsorbeerd", ook is er
een trend naar steeds grotere verpakkingen (in 2021 nu al tot 60 sigaretten in een pakje) die veelal tegen
lagere prijzen per stuk worden aangeboden. In 2021 zat nog maar 39% van het volume in een pakje van
20 stuks, terwijl zo'n 16% van het volume al in een pakje van 35 of meer sigaretten zat.
Dat zijn beide beslissingen die eenzijdig door verschillende fabrikanten worden genomen, maar die door
de wetgeving en marktstructuur ook direct doorwerken naar de marge van de groothandel en zeker de
detaillisten. Die moeten op basis van de Wet op de Accijns het product immers verkopen tegen de door
de fabrikant vastgestelde consumentenprijs. Eind 2021 lag daardoor de marge voor de detailhandel per
1.000 sigaretten weer ongeveer op het niveau van 2015.
Een ander effect op consumentenniveau is dat het marktaandeel MYO (make your own) in 2021 verder is
gegroeid ten koste van RYO (roll your own). Zogenaamde volumetabak vormt daarbij een voor de
consument goedkopere productcategorie, waarbij overigens wel hetzelfde bedrag aan accijns per kilo
wordt geheven.

5.10 VERGELIJKING NEDERLAND, BELGIË & DUITSLAND
Een vergelijking van de ontwikkelingen in Nederland met die in de buurlanden laat zich niet zo eenvoudig
maken. Voor Nederland werkt Accijnsmonitor met genormaliseerde cijfers, waarbij de “echte” cijfers
(accijnsaangiften) gecorrigeerd worden voor inladingen op groothandelsniveau en voor zogenaamde
releases for consumption. De Nederlandse overheid publiceert geen maandelijkse cijfers op het vlak van
tabaksaccijns.
Dat doen Duitsland en België wel, maar voor die landen zijn bij Accijnsmonitor geen genormaliseerde
cijfers beschikbaar. Het betekent onder meer dat van jaar op jaar de accijns- en volumecijfers van
Duitsland en België behoorlijk beïnvloed kunnen zijn door bijvoorbeeld volume-effecten als gevolg van
accijnsverhogingen.
De ontwikkeling in België (Administratie der Douane en Accijnzen) laat voor sigaretten weliswaar een
behoorlijke volumestijging zien van 5,3%, maar die is geheel terug te voeren op het verschil in volume
gedurende januari, februari en december van 2021 en 2020. Het betreft dus voorraadeffecten rondom
accijnsverhogingen. Een inschatting vanuit de sector gaat uit van een genormaliseerde daling van het
volume met ongeveer 3%. Het volume van rooktabak is gedaald met 2,7%.
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De consumentenprijzen lagen in België in 2021 8,8% hoger voor sigaretten, vergeleken met 2020, en voor
rooktabak zelfs 13,7%. De gemiddelde prijs van een sigaret was in België desondanks 9% lager dan in
Nederland en rooktabak was per gram 18% goedkoper.
De gemiddelde consumentenprijzen voor zowel sigaretten als rooktabak liggen dus nog duidelijk onder
die van Nederland, maar boven die van Duitsland. Per capita heeft België van de 3 landen veruit de
hoogste accijnsopbrengst, maar België is dan ook (grotendeels) omringd door buurlanden met hogere
consumentenprijzen (Frankrijk, Engeland en Nederland).
De volumeontwikkeling van sigaretten in Duitsland (Statistisches Bundesamt Duitsland) was in 2021 ook
negatief. Het aantal sigaretten daalde met 2,8% en de hoeveelheid rooktabak (Feinschnitt en Pfeifentabak) nam toe met 2,9%. In totaal daalde de markt met 1,1%. De gemiddelde consumentenprijzen voor
zowel sigaretten als rooktabak lagen in 2021 aanmerkelijk lager dan in Nederland en ook lager dan in
België, hetgeen Duitsland steeds aantrekkelijker maakt voor aankopen vanuit Nederland. De gemiddelde
prijs van een sigaret was in Duitsland 17% lager dan in Nederland en rooktabak was per gram 31%
goedkoper.
Nederland tenslotte heeft veruit de hoogste accijnstarieven per 1000 stuks/gram, maar de laagste
accijnsopbrengst per capita. Dat komt voornamelijk omdat het binnenlands verkoopvolume per capita
meer dan 35% lager ligt dan in België en Duitsland.

Anders dan Nederland en België hanteert Duitsland aparte accijnstarieven binnen rooktabak, namelijk
voor shag (Feinschnitt) en voor pijptabak (Pfeifentabak).
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6. PERIODE VANAF 2022
6.1 INTRODUCTIE
Het jaar 2022 is net als 2021 begonnen met een lockdown, zij het voor een kortere periode. De
samenleving lijkt de Covid-19 omikron-variant zonder al te veel gevolgen te kunnen verwerken.
Gedurende de eerste drie maanden van 2022 tekent zich af dat we weer te maken hebben met een sterke
daling van het verkoopvolume van sigaretten en rooktabak. In het vorig jaar gepubliceerde NSO-rapport
Evaluatie Accijnsverhoging 2020 werd voorspeld dat de Nederlandse aankopen over de grens in 2022
weer sterk zouden toenemen.

6.1 VERKOOPPUNTEN VOOR TABAK
De overheid is voornemens om het aantal verkooppunten voor tabak drastisch te beperken, deels in de
veronderstelling dat het enkele feit van minder verkooppunten ook zal leiden tot minder rokers. Een en
ander wordt ook uiteengezet in het SEO-rapport Beperken Tabaksverkoop tot Tabaksspeciaalzaken van
december 2021 over de verkenning van de beleidsopties, zij het met de nodige voorbehouden.
Een eerste stap daartoe is al effectief vanaf 1 januari
2022: zelfbedieningsautomaten voor sigaretten en
rooktabak zijn vanaf die datum verboden en op basis
van een gewijzigde interpretatie van de Drank- &
Horecawet wordt ook losse verkoop in de zaken die
daaronder vallen verboden. Horecazaken die niet
onder die wet vallen mogen nog wel rookwaren
verkopen.
Tabaksverkoop via internet wordt verboden in 2023.
Vervolgens is de overheid voornemens om in (de loop
van) 2024 de verkoop van tabaks- en aanverwante
producten in supermarkten en andere verkooppunten
te verbieden.
Vanaf dat moment mag tabak alleen nog verkocht
worden in speciaalzaken en tankstations.
Van de ongeveer 32.000 verkooppunten die er in 2013 nog waren, zijn er dan – volgens een inschatting
van SEO – nog 4.400 over. Ongeveer 2.400 speciaalzaken (uitgezonderde speciaalzaken en tabak&gemakwinkels) en verder nog 2.000 shops bij tankstations.
Het stoppen met de verkoop via automaten is voor de consumenten redelijk rimpelloos verlopen, omdat
dat kanaal helemaal bestond uit kleine verkooppunten, voornamelijk in de horeca. Bovendien is de horeca
in de afgelopen twee jaar vaak en lang gesloten geweest voor bezoek.
Het stoppen van de verkoop in supermarkten zal niet rimpelloos verlopen aangezien dat kanaal zo'n 57%
van alle tabaksverkopen voor zijn rekening neemt. De overblijvende 43% (speciaalzaken en tankstations)
krijgt er op het moment inwerkingtreding van het verkoopverbod in de supermarkt dus opeens 127%
klanten bij, waarvan een deel de weg zal vinden naar zo'n 800 nieuwe tabakszaken, volgens een prognose
van SEO.
Er is dus in 2024 sprake van een hele grote disruptie in de Nederlandse groothandel en detailhandel
voor rookwaren.
De Tweede Kamer heeft de regering verzocht te onderzoeken of het proces van reductie van
verkooppunten versneld kan worden. Dat onderzoek, uitgevoerd door SEO, is in december 2021
gepubliceerd.
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In het onderstaande model, dat is opgesteld door de tabakssector op basis van eerder gecommuniceerde
plannen van het ministerie van VWS, is er vooralsnog vanuit gegaan dat de speciaalzaken als branche
meer zullen profiteren van het verkoopverbod voor supermarkten dan de tankstations. Simpelweg door
het buurteffect. Binnen de branche van de tankstations zullen de stations in de bebouwde kom meer
profiteren van het verkoopverbod in supermarkten dan de stations op doorgaande wegen en langs de
snelwegen.

Uiteraard prefereren de tabaksverkopende winkels een meer geleidelijke ontwikkeling naar minder
winkels in 2040. Verkoopverboden op enig moment voor supermarkten, tankstations en tabak&gemakwinkels betekenen immers grote marktverschuivingen. Bij een gestaag dalende afzet van rookwaren kan
ook verondersteld worden dat de markt zich daaraan "vanzelf" aanpast. Maar de overheid ziet het ook
als verondersteld middel om het aantal rokers sneller te laten afnemen. Dan lijkt een schoksgewijze
aanpak misschien de enige weg, maar ook dan kan gepleit worden voor een evenwichtige aanpak met
oog voor de belangen van de verkooppunten.

6.2 ACCIJNS & PRIJS
In Nederland is na de drie accijnsverhogingen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 1 januari 2021
van totaal €51,97 per 1.000 stuks/gram de accijns niet meer verhoogd. Maar in het coalitieakkoord van
het kabinet Rutte IV is opgenomen dat in 2023 en 2024 twee zeer forse accijnsverhogingen doorgevoerd
worden. Volgens een analyse van het coalitieakkoord 2022-2025 door het Centraal Planbureau zou dit
neerkomen op een accijnsverhoging van €2,11 per pakje sigaretten (20 stuks) en €5,27 per pakje
rooktabak (50 gram), beide exclusief BTW. Inclusief BTW zou dit neerkomen op een verhoging van €2,55
op een pakje sigaretten van 20 stuks en €6,38 op een pakje rooktabak van 50 gram.
De verwachting is dat daardoor eind 2024 in Nederland een gemiddeld pakje sigaretten van 20 stuks
ongeveer €10,20 zal kosten en een gemiddeld pakje rooktabak van 50 gram ongeveer €19,30.
In België is met ingang van 1 april 2022 de minimumaccijns op sigaretten verhoogd tot €240,26 en op
rooktabak tot €147,74. Voor sigaretten komt dat in de buurt van de Nederlandse minimumaccijns van
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€243,25, maar voor rooktabak blijft het verschil aanzienlijk vergeleken met het Nederlandse tarief van
€160,91. België blijft daardoor goedkoper op sigaretten en veel goedkoper op rooktabak, maar het
verschil wordt in 2022 iets kleiner.
Voor de komende jaren is het onduidelijk hoe het accijnsbeleid van België zich zal ontwikkelen, maar het
is zeer onwaarschijnlijk dat de accijns verhoogd zal worden in lijn met de Nederlandse voornemens.
Duitsland kent al vele jaren een beleid van zeer gematigde accijnsverhogingen. Grote accijnsverhogingen
zijn immers moeilijk in Duitsland, door de buurlanden in het oosten van Europa met aanzienlijk lagere
consumentenprijzen. Duitsland heeft voor een periode tot en met februari 2027 de accijnstarieven
wettelijk vastgelegd. De tarieven worden van 2022 tot en met 2024 zodanig verhoogd dat een pakje
sigaretten (20 stuks) €0,30 duurder wordt en een pakje rooktabak (Feinschnitt 50 gram) €0,75. De
aangekondigde verhogingen lijken overigens vooral budgettair gedreven te zijn.
De prijsverschillen met Nederland gaan dus de komende jaren zeer sterk toenemen. Eind 2024 zal
daardoor in Duitsland een gemiddeld pakje sigaretten van 20 stuks ongeveer €6,65 kosten en een
gemiddeld pakje rooktabak van 50 gram ongeveer €9,00. Met andere woorden ongeveer op het
gemiddelde niveau van Nederland in 2019!
Daardoor zullen de gemiddelde verkoopprijzen in Duitsland eind 2024 waarschijnlijk ongeveer €3,50
(ofwel 35%) per pakje sigaretten en €10,00 (ofwel 53%) per pakje shag lager liggen dan in Nederland.

Ook het voornemen van de overheid om in 2023 en 2024 zeer grote accijnsverhogingen door te voeren
zal leiden tot een grote disruptie in de vraag naar rookwaren op de Nederlandse markt, met name
veroorzaakt door een sterke toename van de aankopen over de grens.
Gelet op de huidige prijsverschillen en het vooralsnog wegvallen van de risico's en beperkingen als gevolg
van de Covid-19 maatregelen moet dus rekening worden gehouden met een behoorlijke volumedaling
van de binnenlandse tabaksverkopen, met name in de grensprovincies en in het bijzonder voor rooktabak.
De voorziene accijnsverhogingen in Nederland in 2023 en 2024 zullen naar alle verwachting tot een
situatie leiden met zeer grote prijsverschillen met de buurlanden, waardoor de aankopen in de
buurlanden zeer sterk zullen toenemen, met ingrijpende gevolgen voor de tabaksverkooppunten in de
grensregio, maar ook ver daarbuiten.
We zullen dan dezelfde gevolgen gaan zien als in 2013, toen aankopen in het buitenland niet meer
grotendeels plaatsvonden voor eigen gebruik, maar in toenemende mate "georganiseerd" plaats gingen
vinden voor de familie, de straat, de club of het werk. Afstand van de grens speelt dan steeds minder een
rol.
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De Nederlandse overheid kan zelf de financiële risico's inschatten op het vlak van de verwachte
accijnsopbrengsten en die voor lief nemen. De grote tabaksfabrikanten zijn internationaal opererende
bedrijven die veel van de verloren afzet in Nederland weer "oprapen" in Duitsland of België. Maar de
Nederlandse tabaksdetailhandel krijgt echter te maken met een sterke volumedaling en kan dat niet
elders compenseren.
De tabakssector pleit daarom om begrijpelijke redenen voor kleinere, stapsgewijze verhogingen, zoveel
mogelijk in lijn met de ontwikkelingen in de buurlanden. Tegelijkertijd dient het kabinet in deze jaren de
contacten met Duitsland, België en Frankrijk te intensiveren om bij verdere accijnsverhogingen meer met
elkaar af te stemmen en zich in te zetten om de accijnsverschillen te verkleinen.
Indien de overheid blijft bij haar voornemen om in 2023 en 2024 zeer forse accijnsverhogingen door te
voeren, dan verdient het in ieder geval aanbeveling die verhogingen zoveel mogelijk gelijktijdig te laten
plaatsvinden met de ingangsdatum van het verbod op tabaksverkoop in de supermarkten. Of anders de
voorgenomen verhoging uit te smeren over de jaren 2023 – 2025, met een relatief geringere verhoging in
2023.
Daardoor worden in ieder geval in 2023 de negatieve gevolgen voor de detailhandel sterk beperkt. Voor
de meeste winkels verder van de grens zal de afzet dan vanaf 2024 alleen minder "meer" toenemen, maar
voor de winkels in een brede grensstrook blijft de situatie wel zeer zorgwekkend.

6.3 OVERHEIDSMAATREGELEN VANAF 2020
Tot slot van dit hoofdstuk volgt hieronder een overzicht van de ingevoerde en aangekondigde
maatregelen gericht op tabaksontmoediging in de periode 2020-2024.
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BIJLAGE 1: TOELICHTING ACCIJNSMONITOR
OVER DE WEBSITE ACCIJNSMONITOR
De Accijnsmonitor wordt maandelijks gepubliceerd. Hierin worden de genormaliseerde verkoopcijfers van
sigaretten en rooktabak per maand en cumulatief vergeleken met het jaar ervoor. Op basis daarvan
ontstaat goed inzicht omtrent de hoogte van de accijns- en BTW-opbrengst op rookwaren. De
Accijnsmonitor is een initiatief van NSO Retail en TZN en wordt mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van Philip Morris Benelux.
AANLEIDING
In 2012 besloot het kabinet tot een ingrijpende accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak van €370
miljoen per 1 januari 2013. De tabaksbranche vermoedde dat veel consumenten in de grensstreek hun
sigaretten en shag voortaan in België en Duitsland zouden kopen. Sinds die tijd houdt de tabaksbranche
bij wat de maandelijkse genormaliseerde accijnsinkomsten zijn na deze verhoging, aangezien men de
overtuiging had dat de begrote extra accijnsinkomsten van €370 miljoen bij lange na niet zouden worden
gehaald. Door deze forse accijnsverhoging werden de prijzen in Nederland aanzienlijk hoger dan in onze
buurlanden. Als gevolg van substitutie-effecten (kopen in buitenland, kopen van illegale producten,
overstappen op goedkopere producten) zou de overheid naar verwachting veel van de begrote
accijnsinkomsten mislopen, terwijl natuurlijk ook stoppen met roken of het minderen daarvan invloed zou
hebben. Maar de zorg lag vooral bij het aankopen in het buitenland omdat dat uiteindelijk het meeste ten
koste zou gaan van de omzet en het rendement van de groothandel en de tabakswinkeliers, met name in
de grensstreken. Maar ook de overheid zou daardoor veel accijns- en BTW-inkomsten mis kunnen lopen.
MAANDELIJKSE VERKOPEN ALS BASIS
De Accijnsmonitor volgt alleen de ontwikkeling van sigaretten en rooktabak. De basis van de
Accijnsmonitor zijn de maandelijkse verkopen van fabrikanten en importeurs van sigaretten en rooktabak,
verenigd in de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) en Philip Morris. Sigaren
worden hierin niet meegenomen, met name omdat de accijns ten opzichte van sigaretten en rooktabak
heel beperkt is. Ook de accijns op zogenaamde heat not burn producten, die met een elektronisch
verhittingsapparaat worden geconsumeerd, wordt (nog) niet meegenomen.
BEREKENINGSWIJZE
De op de Nederlandse markt actieve fabrikanten en importeurs van sigaretten en rooktabak, Philip Morris,
British American Tobacco, Japan Tobacco, Imperial Tobacco, Heupink & Bloemen Tabak en Landewyck
Tabak, registreren maandelijks hun verkopen. Deze
fabrikanten en importeurs hebben gezamenlijk een marktaandeel van circa 98% van de sigarettenmarkt en circa
97% van de rooktabakmarkt. De maandelijkse verkopen
zijn gebaseerd op de uitslag van producten door deze
fabrikanten en importeurs. Uitslag wil zeggen de maandelijkse hoeveelheden sigaretten en shag die door
deze bedrijven in het economisch verkeer worden gebracht. Op basis van deze hoeveelheden, de
consumentenprijzen en de geldende belastingtarieven, kunnen dan de omzetten, accijnsopbrengsten en
BTW-inkomsten over de betreffende maand worden berekend. De accijns wordt één maand later door de
tabaksfabrikanten afgedragen aan de Belastingdienst. De belastingafdrachten worden zo maandelijks
geregistreerd en de ontwikkeling van de accijnsinkomsten voor de overheid, inclusief de effecten van
accijnsverhogingen, kunnen zo zorgvuldig worden gevolgd.
AANSLUITING MET REËLE MARKTSITUATIE
Om de maandelijkse uitslag (verkopen) door de tabaksfabrikanten en -importeurs zo goed mogelijk te
laten aansluiten bij de reële situatie op de markt en de daadwerkelijke verkopen aan de consument,
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worden er – binnen Accijnsmonitor – op deze industrie-cijfers correcties toegepast. Deze correcties
resulteren in 'genormaliseerde' volumes, met dus correcties voor (i) inladingen bij de groothandel en (ii)
releases for consumption (producten wel door fabrikanten in het economisch verkeer gebracht, maar nog
niet verkocht aan de groothandel).
De uiteindelijke cijfers van de Accijnsmonitor en de bijbehorende toelichting komen mede tot stand op
basis van informatie, expertise en marktkennis van de groothandel, die goed zicht heeft op de gehele
keten. Daarnaast wordt in de vergelijking met het voorgaande jaar toelichting gegeven op een mogelijk
verschil in het aantal werkdagen in de betreffende maand. De cijfers van de Accijnsmonitor vanaf 2013
over afzet, omzet en accijns- & BTW-inkomsten zijn opgenomen in bijlage 2.
Over een kalenderjaar gemeten geeft de Accijnsmonitor dus de genormaliseerde accijnsopbrengsten
weer. Die wijken in bepaalde mate af van de accijnsopbrengsten zoals het ministerie van Financiën die
meet op EMU-basis (verkopen van januari t/m december) of kasbasis (ontvangsten van januari t/m
december).
Om die verschillen inzichtelijk te maken wordt jaarlijks een aansluiting gemaakt tussen de cijfers van de
Accijnsmonitor en de accijnsontvangsten gerapporteerd door het ministerie van Financiën in de Financieel
Jaarverslagen van het Rijk. Die aansluiting is opgenomen in bijlage 3.
VALIDATIE VAN METHODIEK
Tot slot. In een rapport van 2 juli 2013 concludeert Ecorys dat de door Accijnsmonitor gevolgde methodiek
voldoende accuraat is. Verder wordt nog vermeld dat vanwege incidentele effecten (releases for
consumption, inladingen en voorraadniveaus) er wel sprake kan zijn van schommelingen van maand tot
maand, maar dat verlenging van de periode zorgt voor uitmiddeling.
Tot en met juni 2011 zijn de cijfers gebaseerd op maandelijks door het Ministerie van Financiën verstrekte
gegevens ten aanzien van de uitgegeven banderollen in een maand. Vervolgens heeft het Ministerie van
Financiën tot en met april 2013 periodiek gegevens verstrekt over de maandelijkse accijnsinkomsten.
Daarna heeft het Ministerie geen cijfers meer verstrekt en kon afstemming van de Accijnsmonitor dus
slechts jaarlijks plaatsvinden na publicatie van het Jaarverslag van het Rijk.
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BIJLAGE 2: OVERZICHT ACCIJNSMONITOR 2012-2021

Tot en met juni 2011 zijn de cijfers gebaseerd op maandelijks door het Ministerie van Financiën verstrekte
gegevens ten aanzien van de uitgegeven banderollen in een maand. Vervolgens heeft het Ministerie van
Financiën tot en met april 2013 periodiek gegevens verstrekt over de maandelijkse accijnsinkomsten.
Daarna heeft het Ministerie geen cijfers meer verstrekt en kon afstemming van de Accijnsmonitor dus
slechts jaarlijks plaatsvinden na publicatie van het Financieel Jaarverslag van het Rijk.
Gedurende de laatste vijf jaren (2017-2021) is de consumentenwaarde gestegen met €469 miljoen. De
accijns- en BTW-opbrengst stegen in totaal met €613 miljoen, waardoor er voor fabrikanten, groothandel
en detailhandel €144 miljoen minder beschikbaar was. Het volume daalde in die vijf jaren met bijna 2,8
miljard stuks/gram, ofwel met 16,5%.
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BIJLAGE 3: AANSLUITING ACCIJNSMONITOR MET JAARVERSLAG VAN HET RIJK

Onderstaand een voorbeeld hoe de tabel per regel gelezen kan worden, waardoor de aansluiting van de
Accijnsmonitor met de uitkomsten op EMU- of kasbasis wordt verduidelijkt.

Over de periode van 2012 tot en met 2020 is het onverklaard verschil van de Accijnsmonitor met de door
Financiën gerapporteerde cijfers (EMU-basis) in de Jaarverslagen van het Rijk in totaal €65 miljoen op een
totaal van €23.019 miljoen accijnsinkomsten. Daarvan ligt dan ook nog €85 miljoen in de eerste 2 jaar.
Ook daaruit blijkt dat de genormaliseerde cijfers van de Accijnsmonitor een getrouw beeld geven van de
ontwikkeling van accijnsinkomsten op sigaretten en rooktabak in Nederland.
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BIJLAGE 4: TOELICHTING VERHOGING ACCIJNS 2021

Op basis van het volume en de genormaliseerde accijnsinkomsten in 2020 (cijfers Accijnsmonitor) zijn de
effecten van de accijnsverhogingen in 2020 en 2021 doorgerekend voor 2021 :
 Uitgaande van een gelijkblijvend volume in 2021 is het effect van de verhogingen in 2020 en 2021
bij benadering €273 miljoen (€212 + €61 miljoen).
 Daarvan wordt €192 miljoen niet gerealiseerd door de volumedaling in 2021.
Vergeleken met de genormaliseerde accijnsinkomsten uit de Accijnsmonitor 2021 resteert dan een klein
rekenverschil van €10 miljoen, veroorzaakt door simplificaties in het model (bijvoorbeeld dat de volumeontwikkeling gelijk verdeeld over het jaar heeft plaatsgevonden).
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BIJLAGE 5: TOELICHTING MILJOENENNOTA 2020 & 2021 (KASBASIS)

De raming van de accijnsinkomsten voor 2020 (€2.542 miljoen) in de Miljoenennota 2021 is zeer fors
overtroffen (€3.019 miljoen), zoals blijkt uit de realisatie in de Miljoenennota 2022. Als gevolg daarvan is
de raming voor 2021 in de Miljoenennota 2022 aanzienlijk opgehoogd, maar is toch nog rekening
gehouden met een aanzienlijke "aftrekpost". Volgens de raming van Accijnsmonitor zal het bedrag op
kasbasis uitkomen op €2.926 miljoen (ervan uitgaande dat geen uitstel van betaling heeft plaatsgevonden
op accijnsaangiften).

Voor de raming van 2022 gaat de overheid in de Miljoenennota 2022 uit van de jaarraming van 2021.
Hoewel die aan de lage kant is, lijkt de raming voor 2022 wel te hoog. Er is immers geen accijnsverhoging
in 2022, terwijl aangenomen mag worden dat het volume door de inmiddels erg hoge prijzen evengoed
nog wel weer behoorlijk zal dalen.
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BIJLAGE 6: VERGELIJKING NEDERLAND, BELGIË & DUITSLAND

De gemiddelde consumentenprijs per pakje is vanuit de totale omzet en afzet teruggerekend naar een
'standaard' pakje van 20 stuks voor sigaretten en 50 gram voor rooktabak.
De aan tabak gerelateerde cijfers voor Nederland komen uit de Accijnsmonitor. Die van België uit de
statistieken van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De cijfers van Duitsland zijn
afkomstig van het Statistisches Bundesamt (DEstatis).
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BIJLAGE 7a: RAPPORTAGE ACCIJNSMONITOR PER KANAAL: SIGARETTEN

1. Gebaseerd op afzetcijfers van de groothandels, gesplitst naar Nielsengebieden.
2. Gebaseerd op afzetgegevens van een steekproef per kanaal (circa 50 zaken per Nielsengebied per
kanaal) waarvan complete gegevens voor 2021 en 2020 aanwezig zijn.
3. De afleverdagen van de groothandels verschillen met verkoopdagen van de detailhandel, terwijl ook
binnen de detailhandel nog behoorlijke verschillen bestaan in aantal verkoopdagen.
4. Het gewogen gemiddelde is bepaald op basis van grove aandelen per verkoopkanaal, maar ook door
seizoensinvloeden en verschuiving afzet tussen kanalen is dat niet accuraat en dus slechts een
benadering.
Nederland kent 5 Nielsengebieden:
Nielsen 1 Amsterdam (plus Diemen, Ouder-Amstel, Landsmeer, Amstelveen), Rotterdam (plus Schiedam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan
den IJssel, Nederlek, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) en 's-Gravenhage (plus Leidschendam, Voorburg, Rijswijk,
Wassenaar, Wateringen)
Nielsen 2 Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief de Nielsen I gemeentes)
Nielsen 3 Groningen, Friesland en Drenthe
Nielsen 4 Overijssel, Gelderland en Flevoland
Nielsen 5 Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
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BIJLAGE 7b: RAPPORTAGE ACCIJNSMONITOR PER KANAAL: ROOKTABAK
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BIJLAGE 8: RAPPORTAGE NIELSEN 2020 & 2021
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BIJLAGE 9: INFOGRAPHICS NSO RETAIL
In reactie op de moties van Volt heeft NSO Retail infographics gepubliceerd waarop is aangegeven wat de
actuele prijzen zijn in Nederland, België en Duitsland voor de top-3 best verkochte merken sigaretten en
shag. In Nederland zijn in 2020 de belastingen (accijns en BTW) verhoogd met €1,14 voor een pakje
sigaretten (20 stuks) en €2,85 voor een pakje rooktabak (50 gram) die hebben geleid tot de prijsverschillen
zoals weergegeven in de onderstaande accijnsprijswijzer.






Nederland: actuele prijzen + accijnsverhoging (motie Volt, TK 35 665, nr.8) €1,00 sigaretten (20 stuks) en €2,50 shag (50 gram) + BTW (21%)
over de accijnsverhoging.
België: Er is geen aanwijzing voor een accijnsverhoging in 2022 bekend. Voor 2022 zijn gelijke prijzen aangehouden als de actuele prijzen.
Duitsland: Accijnsplan 2022-2026 van het Bundesministerium der Finanzen (Tabaksteuermodernisierungs-gezetz: TabSMOG): €0,13
sigaretten (20 stuks) en €0,26 shag (50 gram). Het lokale volume per pakje shag is teruggerekend naar een verpakking van 50 gram.
Er is in de drie landen geen rekening gehouden met de prijsstelling door de tabaksproducenten.

Met de in de motie voorgestelde accijnsverhoging zouden in 2022 de actuele prijzen in Nederland nog
verder verhoogd worden met een belastingverhoging (accijns en BTW) van €1,21 op sigaretten (20 stuks)
en €3,03 (50 gram) op rooktabak. Kortom een totale belastingverhoging (accijns en BTW) op een pakje
sigaretten van €2,35 en op rooktabak van €5,88 in drie jaar tijd. De ‘accijnsprijswijzer’ hieronder laat de
situatie in 2022 zien en de prijsverschillen waartoe de voorgestelde accijnsverhoging in 2022 zou kunnen
leiden.
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Het is evident dat een belastingverhoging in Nederland het ongelijke speelveld voor de Nederlandse
tabakswinkeliers in vergelijking met België en Duitsland nog verder vergroot. Zij, maar ook andere
ondernemers in de grensregio, zijn hiervan het slachtoffer want zij derven veel omzetverlies. Maar deze
situatie ondermijnt ook de Nederlandse volksgezondheid omdat de veel goedkopere sigaretten en
rooktabak door Nederlanders simpel in onze buurlanden worden gekocht of via illegale kanalen ons land
bereiken. De Nederlandse overheid lijkt hier geen oog voor te hebben want de in het Preventieakkoord
toegezegde contacten met Duitsland, België en Frankrijk worden niet gebruikt om bij verdere accijnsverhoging samen met onze buurlanden op te trekken.
Zo wordt het bestaande ongelijke speelveld met iedere Nederlandse accijnsverhoging verder vergroot
met ernstige repercussies voor de buurtfunctie van veel winkels in steden en dorpen, met name in de
grensregio. Dit staat haaks op de ambitie uit het coalitieakkoord om bruisende winkelstraten te realiseren,
leegstand tegen te gaan en de samenwerking tussen detailhandel, horeca en cultuur te stimuleren.
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BIJLAGE 10: GERAADPLEEGDE BRONNEN
ACCIJNSMONITOR:
Rapportages van 2013 t/m 2021
Ontwikkeling volume en accijns 2012 t/m 2021
Ontwikkeling verkoopkanalen in Nielsengebieden 2021
Vergelijking Nederland, België en Duitsland 2012 t/m 2021
Aansluiting Monitor & Jaarverslag van het Rijk
OVERHEID:
Ministerie van VWS: Nationaal Preventieakkoord
Ministerie van Financiën: Financieel Jaarverslag van het Rijk 2012 t/m 2020
Douane: Tarievenlijst Accijns en Verbruiksbelastingen
Douane: Empty Pack Survey 0-meting 2019 (rapport 30-03-2021)
CBS: Gezondheidsenquête / Leefstijlmonitor 2021
RIVM: Prijsgevoeligheid van Rokers (briefrapport 2021-0013)
DG SANTE: Smoking Prevalence 2017 en 2020
Administratie der Douane en Accijnzen België: Volume en accijnzen rookwaren 2012 t/m 2021
Statistisches Bundesamt Duitsland: Volume en accijnzen rookwaren 2012 t/m 2021
OVERIGE BRONNEN:
Trimbos-instituut:
Roken onder Volwassenen Kerncijfers 2015 (reeks ROKERS 2000 t/m 2015)
Kerncijfers Roken 2019 (reeks ROKERS 2014 t/m 2019)
Continu Onderzoek Rookgewoonten 2013 (reeks oud AANTAL 2012)
Continu Onderzoek Rookgewoonten 2014 (reeks oud AANTAL 2013 t/m 2014)
Kerncijfers Roken 2016 (reeks nieuw AANTAL 2014 t/m 2016)
Kerncijfers Roken 2020 (reeks nieuw AANTAL 2017 t/m 2020)
Cijfers Roken 2021 op website
SEO: Beperken Tabaksverkoop tot Tabaksspeciaalzaken (rapport 2021-108)
NSO RETAIL: Evaluatie Accijnsverhoging 2020 (v4.01)
NSO RETAIL: Brief NSO en TZN op 29 juni 2021 aan staatssecretaris Financiën en Tweede Kamer over
RIVM-rapport en accijnsverhoging
WSPM Group: Empty Pack Survey Report Netherlands 2021 Q4
Kantar: RYO Pack Collection 2021 Q4
Nielsen Nederland: Rapportage 2021 voor rookwaren
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