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1. INLEIDING
In november 2018 wordt in het Nationaal Preventieakkoord het voornemen uitgesproken om de accijns
op sigaretten en rooktabak te verhogen om het roken verder te ontmoedigen: "Het kabinet zal in dit kader
in 2020 een eerste stap zetten en de accijns op een pakje sigaretten met 20 stuks zodanig verhogen dat de
prijs van dat pakje met 1 euro stijgt". Het tarief van accijns op rooktabak per kilogram wordt in absolute
zin gelijk verhoogd als het tarief van de accijns op 1.000 sigaretten.
Als gevolg van dit voornemen wordt in het Belastingplan 2020 de maatregel opgenomen om de accijns op
een pakje sigaretten en rooktabak extra te verhogen, naast de al voorziene verhoging op een pakje
sigaretten van €0,14 (inclusief BTW) per 1 januari 2020. 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 verder verhoogd wordt naar 10 euro in
2023. In het Nationaal Preventieakkoord is tevens afgesproken dat, voordat de accijns verder wordt
verhoogd, er een evaluatie zal plaatsvinden naar mogelijke grenseffecten. De evaluatie daarvan zal in
maart 2021 worden opgeleverd.
Het niveau van de accijnsverhoging voor sigaretten en rooktabak per 1 april 2020 is nog nooit zo hoog
geweest. Qua bedrag meer dan twee keer de zeer forse accijnsverhoging in 2013, toen sigaretten en
rooktabak werden verhoogd met respectievelijk €0,35 per pakje (19 stuks) en €0,60 per pakje (40 gram).
Maar ook procentueel veel hoger: op 1.000 sigaretten in april 2021 21,0% verhoging tegenover 11,7% in
2013 en op rooktabak 36,0% tegenover 22,6% op 1.000 gram.
De branche voorspelde in 2013 grote 'weglekeffecten' door aankoop van goedkopere producten, met
name van over de grens en door substitutie, waardoor de beoogde extra accijnsopbrengst van €370
miljoen bij lange na niet zou worden gerealiseerd. In 2013 werd inderdaad niet alleen de beoogde extra
accijnsopbrengst niet behaald, maar er werd zelfs €103 miljoen minder ontvangen dan in 2012.
Het gevolg van deze weglekeffecten is dat met name de tabakswinkelier in de grensstreken in 2013 het
gelag betaalt. Zijn omzet daalt en lekt weg naar verkooppunten over de grens, waar de prijzen voor
sigaretten en zeker voor rooktabak substantieel lager liggen. Hoe groter het prijsverschil hoe ingrijpender
de financiële gevolgen voor de Nederlandse tabakswinkelier.
De verwachting was dat de kolossale accijnsverhoging per 1 april 2020, gelet op de actuele prijzen voor
sigaretten en rooktabak in België en Duitsland, enorme negatieve gevolgen zou hebben voor de tabakswinkeliers in de Nederlandse grensstreken.
De realiteit verliep anders. Begin maart 2020 manifesteerde zich Covid-19, gevolgd door maatregelen van
de overheid om de pandemie te beteugelen, niet alleen in Nederland maar in alle EU-landen. Dit heeft in
Nederland geleid tot een korte hamsterperiode, thuiswerken, tijdelijk gesloten grenzen en beperkte
mobiliteit met als resultaat omzetten die op peil bleven voor de tabakswinkeliers, ook in de grensstreken,
geen weglekeffecten en forse accijnsopbrengsten voor de overheid in lijn met de accijnsverhoging.
Kortom, een situatie die fundamenteel afwijkt van de gevolgen die op grond van de accijnsverhoging in
2013 waren te verwachten. Blijkbaar heeft Covid-19 en de daarmee samenhangende maatregelen van de
overheid een verstoring van de normale, te verwachten gedragseffecten veroorzaakt. Dit leidt ertoe dat
de gevolgen in 2020 van de accijnsverhoging per 1 april 2020 niet maatgevend kunnen zijn om
toekomstige gevolgen van vergelijkbare accijnsmaatregelen te voorspellen. Met andere woorden, er is in
2020 sprake van exceptionele omstandigheden.
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2. SAMENVATTING & CONCLUSIES
Overzicht ontwikkelingen 2010-2020
1. De accijns op sigaretten (1.000st) is vanaf 2010 gestegen van €144,00 naar €243,25 (68,9%) en de
accijns op rooktabak (1.000gr) van €58,34 naar €160,91 (175,8%). Werd er vóór 2012 doorgaans een
gelijke accijnsverhoging per pakje doorgevoerd, vanaf 2012 zijn het gelijke bedragen per 1.000 stuks
en 1.000 gram. Met name in 2011, 2013 en 2020 werd de accijns op sigaretten en rooktabak fors
verhoogd en in 2016 een keer alleen op rooktabak. De verhoging in 2013 heeft geleid tot een zeer
aanzienlijke verstoring van de binnenlandse markt.

2. Het verkoopvolume van sigaretten is in de periode 2010-2020 gedaald van 13,5 miljard stuks naar 9,5
miljard stuks, een daling van 29%. Het verkoopvolume rooktabak daalt in die periode van 9,1 miljoen
kilo naar 5,4 miljoen kilo, een daling van 40,1%. Gelijke accijnsverhogingen per sigaret en gram tabak,
de extra accijnsverhoging in 2016, grotere prijsverschillen met onze buurlanden vergeleken met
sigaretten en een groter aandeel MYO gekoppeld aan de groei van volumetabak in dit segment,
verklaart de sterkere daling van rooktabak.
De ontwikkeling in de afzet van sigaretten en rooktabak is een gestage jaarlijkse daling, In 10 jaar tijd
is het totale verkoopvolume van sigaretten en rooktabak gedaald met ruim 33% tot iets onder de 15
miljard stuks (1 sigaret = 1 gram rooktabak).
3. 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.
4. De gerealiseerde accijnsopbrengsten op kasbasis uit tabaksproducten zijn in de periode 2010-2019
nagenoeg stabiel, waarbij de hoogste opbrengst wordt gerealiseerd in 2011 met €2.525 miljoen. Pas
in 2020 wordt door de combinatie van een zeer grote accijnsverhoging en een Covid-19 crisis weer
een (veel) hogere opbrengst gerealiseerd. De belangrijkste oorzaken dat de accijnsopbrengsten niet
stijgen terwijl er toch een aantal verhogingen van de accijns zijn doorgevoerd lijken te zijn:
 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.
Ontwikkeling in 2013
5. In 2013 werd de tot dan toe hoogste accijnsverhoging doorgevoerd. De maatregel was gebaseerd op
budgettaire overwegingen en beoogde een extra opbrengst van €371 miljoen op jaarbasis. Door de
accijnsverhoging steeg de prijs van een pakje sigaretten met €0,50 en een pakje shag met €1,10. Het
gevolg hiervan was (i) een forse toename van de grensaankopen met Duitsland en België, met name
voor rooktabak en (ii) het switchen naar goedkopere alternatieven. Het stoppen of minderen met
roken heeft – volgens cijfers van het Trimbos-instituut – niet of nauwelijks plaatsgevonden.
6. Het gevolg van de zeer forse accijnsverhoging in 2013 was groot. De sigarettenmarkt in dat jaar
daalde met 13,3% ten opzichte van 2012 en de rooktabakmarkt met 10,4%. Het waren in het
bijzonder de tabaksverkooppunten in de brede grensstreken met Duitsland en België die hun
omzetten fors zagen dalen en hun economische positie zagen verslechteren. De begrote extra
accijnsopbrengst van € 371 miljoen werd in het geheel niet gerealiseerd. Uiteindelijk werd in 2013
door de overheid een accijnsopbrengst gerealiseerd die €103 miljoen lager lag dan in 2012.
Ontwikkeling in 2020
7. In 2020 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
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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.
8. 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.
9. 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 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. In de evaluatie van de effecten van de accijnsmaatregelen in april 2020, zoals
die is toegezegd door de overheid, dienen de bijzondere factoren dus in voldoende mate aandacht
te krijgen. Verwacht mag immers worden dat de 'normale' effecten van een dergelijke
accijnsverhoging (met een aanzienlijke toename van de prijsverschillen met België en Duitsland)
alsnog op zullen treden zodra de pandemie grotendeels bedwongen is en de beperkende
maatregelen worden beëindigd.
Periode 2021-2023
10. Hoe de ontwikkelingen in de periode 2021-2023 eruit zullen zien is moeilijk te voorspellen. Een aantal
zaken is echter duidelijk. Als in Nederland en in onze buurlanden de Covid-19 maatregelen worden
versoepeld neemt de mobiliteit toe en dat zal ertoe leiden dat het grensverkeer mogelijk al in het
tweede kwartaal 2021 weer aantrekt. Daardoor kan de Nederlandse consument weer in toenemende
mate goedkope tabaksproducten over de grens halen. Vanaf dat moment zullen Nederlandse
tabaksverkooppunten, om te beginnen in de grensstreken, hun verkoop en omzetten verder zien
dalen, in het bijzonder van rooktabak.
11. Het kabinet heeft het voornemen de accijns in 2022 en 2023 weer sterk te verhogen. Daarnaast heeft
het kabinet in 2020 een aantal belangrijke andere ontmoedigingsmaatregelen ingevoerd of
aangekondigd. De tabaksverkooppunten worden dus in een kort tijdsbestek geconfronteerd met een
aantal verstrekkende maatregelen die voortvloeien uit het Nationaal Preventieakkoord. Veel
aangekondigde maatregelen krijgen hun beslag in de periode 2021-2023, Al deze maatregelen
hebben direct en indirect een behoorlijke negatieve impact op de omzet en de bedrijfsvoering van
de tabaksdetailhandel.
12. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 zal de economische positie van met name tankstations en
tabak&gemakzaken in de grensregio's verder verslechteren. Deze ondernemers krijgen bovendien te
maken met ingrijpende maatregelen om het tabaksgebruik verder te ontmoedigen, waaronder het
voornemen om in 2023 wederom de accijns op sigaretten en rooktabak sterk te verhogen. Een
maatregel met zeer grote impact die wel eens de genadeslag voor de tankstations en de
tabak&gemakzaken in de grensstreken zou kunnen zijn.
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Periode 2024 en daarna
13. Door het kabinet wordt een reductie van het aantal verkooppunten voorgesteld. Het voornemen is
om per 1 januari 2024 de verkoop van rookwaren in supermarkten te verbieden, waardoor enorme
marktwijzigingen zullen optreden. Het verkoopvolume van de supermarkten komt dan terecht bij de
tankstations en tabak&gemakzaken.
14. Op basis van de analyses in dit rapport wordt de conclusie getrokken dat het jaar 2020 zich niet
makkelijk laat evalueren, maar dat de gerechtvaardigde verwachting is dat de binnenlandse markt
zeer ernstig verder verstoord zal raken indien de accijnsverhogingen in 2022 en 2023 ongewijzigd
doorgang vinden. De Nederlandse consument zal (weer) massaal tabaksproducten gaan aankopen
in België en Duitsland, waarbij verwacht kan worden dat de aankopen over de Duitse grens het
sterkst zullen toenemen. Daardoor zullen veel verkooppunten in het hele land, maar het sterkst in
een hele brede grensstrook, ernstig getroffen worden en dat voorafgaand aan het voornemen van
het kabinet om het aantal verkooppunten en de samenstelling daarvan ingrijpend te wijzigen.
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3. OVERZICHT ONTWIKKELINGEN 2010 - 2020
3.1 ONTWIKKELING ACCIJNSTARIEVEN EN BTW
De ontwikkeling van de minimale accijns op sigaretten en op rooktabak vanaf 1 maart 2010 is
weergegeven in de onderstaande tabel.

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 2017 worden strikt gelijke bedragen gehanteerd bij accijnsverhogingen voor zowel sigaretten als
rooktabak (per 1.000 stuks of 1.000 gram) en daarna is het absolute verschil in minimum accijns tussen
sigaretten en rooktabak 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 verhoging van de minimale accijns in 2020 op zowel sigaretten als rooktabak van €47,03 (€5,71
+ €41,32) bedroeg voor sigaretten nagenoeg net zoveel als het totaal van de accijnsaanpassingen van
2010 t/m 2019 (€47,28) en ook voor rooktabak was het verschil klein (€50,60).
Vanwege de buitengewoon forse accijnsverhogingen wordt in hoofdstuk 4 uitvoeriger ingegaan op de
gevolgen van die verhoging in 2013 en wordt daarna in hoofdstuk 5 de accijnsverhoging in 2020 verder
toegelicht.

3.2 ONTWIKKELING VOLUME SIGARETTEN EN ROOKTABAK
In 2020 is het totale volume van sigaretten en rooktabak voor het eerst onder de 15 miljard stuks / gram
gezakt. In 10 jaar tijd is het volume gedaald met ruim 33%.
Onderstaand een overzicht van de volumeontwikkelingen voor sigaretten en rooktabak voor de jaren
2010 t/m 2020.

6

NSO | Evaluatie Accijnsverhoging 2020 | 3 april 2021 [v4.0]

De gevolgen van de accijnsverhoging in 2013 geven een goede indicatie van wat er onder normale
omstandigheden in 2020 gebeurd zou zijn als gevolg van de accijnsverhoging op 1 april. 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 de laatste jaren een aanzienlijk sterkere negatieve ontwikkeling zien dan sigaretten. Dat
kan voornamelijk worden verklaard door:
 Een grote accijnsverhoging uitsluitend op rooktabak in 2016, terwijl sindsdien de
accijnsverhogingen voor 1 sigaret en 1 gram rooktabak aan elkaar gelijk zijn. Sinds 1 januari 2016
is daardoor de accijns op rooktabak gestegen met 82% en die op sigaretten met 31%. Het relatieve
prijsverschil tussen sigaretten en rooktabak in Nederland neemt daardoor af. Het is aannemelijk
dat daardoor meer rokers sigaretten zijn blijven roken, dan wel daarnaar zijn teruggekeerd.
 De prijsverschillen met de buurlanden zijn door de sterke accijnsverhogingen op rooktabak
inmiddels aanmerkelijk groter dan de prijsverschillen op sigaretten. Dat leidt dan natuurlijk ook
tot hogere grensverkopen voor rooktabak dan voor sigaretten.
De dalende trend in verkoopvolumes voor zowel sigaretten als rooktabak is duidelijk en die zal ook
gewoon doorgaan, wellicht zelfs verscherpt door alle recente overheidsmaatregelen om het
tabaksgebruik verder te ontmoedigen.
3.3 ONTWIKKELING TABAKSACCIJNS
In dit rapport worden 3 verschillende begrippen gehanteerd voor de accijnsopbrengsten. De eerste 2
komen van de overheid en worden gerapporteerd in het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Dat betreft
dan (i) de accijnsontvangsten op kasbasis (ontvangsten van accijnzen in een kalenderjaar) en vervolgens
(ii) de accijnsontvangsten op EMU-basis (aangiften van accijnzen in een kalenderjaar). Daar kunnen op
jaarbasis grote verschillen tussen bestaan, met name in het geval dat er per 1 januari een accijnsverhoging
plaats vindt. Dan worden de voorraden "oud tarief" in het economisch verkeer gebracht in december
(EMU), maar pas betaalt in januari (KAS).
Daarnaast hanteert Accijnsmonitor nog een eigen begrip van de accijnsopbrengst. Dat betreft dan de
"genormaliseerde" tabaksaccijns, dus 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 "Verantwoordingsdag" in mei
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.
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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 nooit meer boven het
bedrag van 2011 zijn uitgekomen, ondanks substantiële verhogingen van de minimale accijnsbedragen.
De belangrijkste oorzaken daarvoor lijken te zijn:
 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.
Al de genoemde oorzaken betekenen een afbrokkelen van de heffingsgrondslag: een gestaag dalend
verkoopvolume van sigaretten en rooktabak, deels beoogd door de overheid, deels als ongewenst
neveneffect van accijnsmaatregelen.
Uit het bovenstaande overzicht blijkt eens te meer hoe uitzonderlijk de uitkomsten zijn voor het jaar 2020.
Een enorme accijnsverhoging waarbij de geraamde accijnsontvangsten van €2.602 miljoen ruimschoots
worden overtroffen, zoals nader zal worden toegelicht in hoofdstuk 5.

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 ook al wel 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.
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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 in 10 jaar tijd met nagenoeg 25% gedaald van 26,9% in 2010 naar 20,2% in 2020. Het
cijfer over het aantal stuks per dag is voor 2020 nog niet beschikbaar.
Volgens het Directoraat-Generaal Gezondheid & Voedselveiligheid (DG SANTE) van de Europese
Commissie is in 2017 het gemiddelde aantal rokers van 15 jaar en ouder voor de landen van de EU 27%
(als percentage van de totale bevolking). Voor Nederland wordt in die rapportage een percentage van
19% vermeld. Van de buurlanden wordt voor Duitsland een percentage van 25% aangeven en voor België
19%.
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4. ONTWIKKELING IN 2013
In april 2012 werd door de regeringspartijen VVD en CDA, aangevuld met D66, GroenLinks en CU, het
Begrotingsakkoord 2013 ("Lente-akkoord") gesloten met daarin een zeer uitgebreid crisispakket aan
ingrijpende maatregelen. Eén daarvan was een drastische verhoging van accijnzen op sigaretten en
rooktabak. Op sigaretten werd de accijns verhoogd met €0,35 per pakje van 19 stuks en op rooktabak met
€0,60 per pakje van 42,5 gram (later nog aangepast naar €0,60 per 40 gram). De tariefsverhoging was
€371 miljoen op jaarbasis, waarvan later in de Miljoenennota 2013 €231 miljoen werd ingeboekt als
verwachte extra accijnsontvangsten.
Ondanks breed gesteunde protesten vanuit de retailsector (met name de tabak&gemakzaken en de
benzinestations) verhoogde de regering per 1 januari 2013 de tarieven van de accijnzen op sigaretten en
rooktabak met €371 miljoen.
Het was in 2012 nog altijd crisistijd en de retailsector realiseerde
zich dat accijnsverhogingen onvermijdelijk waren. De protesten
richtten zich met name op de weglek- en grenseffecten die van
de accijnsverhoging verwacht werden: geen hogere
accijnsopbrengst, maar wel schade voor de tabaksdetailhandel,
met name in de grensstreken.
De accijnsverhogingen van het kabinet, die ook golden voor brandstoffen en alcoholische dranken,
werden geheel ingegeven door financiële overwegingen. De sector gaf aan dat een tariefsverhoging tot
€180 miljoen het maximum zou zijn, waarbij grote risico's op een sterk toenemend grensverkeer konden
worden voorkomen. Alle oproepen ten spijt werden de accijnsverhogingen doorgezet, met helaas alle
gevolgen die door de sector waren voorspeld.
De verkoopprijs van een pakje sigaretten ging begin
2013 met €0,50 omhoog (Marlboro 19 stuks) en die
van een pakje shag met €1,10 (Drum 50 gram). Op 1
oktober 2012 waren de prijzen ook al verhoogd met
respectievelijk €0,10 en €0,15 per pakje door de
verhoging van de BTW naar 21%.
De gevolgen waren enorm. De sigarettenmarkt daalde in 2013 met 13,3% ten opzichte van 2012 en de
rooktabakmarkt met 10,4%.
De belangrijkste oorzaken daarvoor waren:
 Een aantal rokers stopte met roken of ging wat minder roken.
 Een groep rokers stapte over naar goedkopere tabaksproducten. Binnen de productgroep van
sigaretten, maar ook van sigaretten naar rooktabak. Het zelf maken van sigaretten met make your
own tabak groeide sterk.
 Grensaankopen namen sterk toe, met name voor rooktabak waar de verschillen met België heel
erg groot waren geworden.
Het accijnstarief in 2013 op rooktabak is minder dan de helft van de accijns op sigaretten*, waardoor de
switch van sigaretten naar rooktabak impact heeft op de ontvangen accijns zonder dat het totale
rookwarenvolume daardoor wezenlijk werd verminderd. Geleidelijk aan werd dat effect nog versterkt
door de opkomst van volumetabak in het rooktabak-segment.
[* De minimum accijns op 1 april 2013 bedroeg €176,11 per 1.000 stuks op sigaretten en €81,76 per 1.000 gram op rooktabak. Berekend op basis
van de WAP in 2013 was de accijnsdruk 66,5% op sigaretten en 64,4% op rooktabak.]

In plaats van een optimistisch begrote €231 miljoen netto extra accijns op rookwaren in 2013, werd er
uiteindelijk door de overheid zelfs €103 miljoen MINDER gerealiseerd dan in 2012.
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België heeft hier het meest van geprofiteerd. In België steeg het volume sigaretten en rooktabak in 2013
met 9,7% en de accijnsopbrengst op rookwaren met 10,2% (+ €196 miljoen).
Uit onderzoek van gevonden "lege verpakkingen" gedurende het 3e kwartaal van 2013 tot en met het 2e
kwartaal van 2014 werd geconcludeerd dat in Brabant 47% van de gevonden lege shagverpakkingen uit
België afkomstig was.
De effecten van een groot prijsverschil op rookwaren werden in 2013 nog verder versterkt door
gelijktijdige accijnsverhogingen op brandstoffen en alcoholische dranken, waarmee het grensverkeer naar
Duitsland en België verder gestimuleerd werd. Er viel voor de consument veel geld te besparen door in
België of Duitsland de rookwaren, brandstof en drank te kopen, waardoor de Nederlandse schatkist
uiteindelijk de grootste verliezer van allemaal zou worden. De calculerende consument "verdiende"
tientjes, terwijl de overheid een veelvoud van die "winst" aan accijnsinkomsten misliep.
Uit de gegevens van het Trimbos-instituut blijkt overigens dat het aantal rokers van 2012 naar 2013 zelfs
toegenomen is (van 24,5% naar 24,7%).
Op 17 september 2013 publiceert de staatssecretaris van Financiën een Grenseffectenrapportage, waarin
op basis van de resultaten van grofweg het eerste halfjaar de eerste conclusies worden getrokken over
de gevolgen van de accijnsverhogingen voor de accijnsopbrengsten.

Het betreft hier de geraamde ontvangsten op kasbasis voor het belastingjaar 2013, eerst in de
miljoenennota van 2013 en later (aangepast) in de miljoenennota van 2014 (als nadere verwachting voor
2013). Hieruit blijkt duidelijk dat de raming in de miljoenennota 2013 veel te hoog is geweest. In de
miljoenennota van 2014 wordt vervolgens uitgegaan van ontvangsten van €2.352 miljoen. Dat wordt dan
uiteindelijk toch nog wat meer, want in het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2013 wordt een realisatie
van €2.399 miljoen gerapporteerd.
De realisatie van de tabaksaccijns over 2012 bedroeg €2.502 miljoen, dus de
accijns-tariefsverhoging van €371 miljoen heeft uiteindelijk geleid tot een DALING
van €103 miljoen in 2013.
Het verschil tussen de geraamde accijnsontvangsten van €371 miljoen op jaarbasis
uit het Begrotingsakkoord 2013 en de €331 miljoen voor 2013 op kasbasis
(verkopen van december 2012 t/m november 2013) uit de Grenseffectenrapportage, lijkt te zijn veroorzaakt door de aanname dat maar 1 maand sigaretten
en rooktabak met het "oude tarief" verkocht zouden gaan worden.
Op de verantwoording van de cijfers in de Grenseffectenrapportage is nog wel wat af te dingen, maar die
is dan ook al halverwege 2013 gemaakt, waarbij bovendien maar beperkt gebruik is gemaakt van de
bronnen uit de sector. Onduidelijk is bijvoorbeeld op basis waarvan de post 'Reactie op accijnsverhoging'
van €100 miljoen is bepaald en waarom dat bedrag niet is ondergebracht bij de latere verdeling naar
consumptie, substitutie, aankoop tegen oud tarief en grenseffecten.
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Kijkend naar de accijnsopbrengsten van (met name) België in dezelfde periode lijkt het zeer
onaannemelijk dat het grenseffect maar (hoogstens) €90 miljoen zou zijn geweest. In 2013 nam het
verkoopvolume rooktabak in België toe met 22,4% en de accijnsopbrengst met 10,2% (€196 miljoen),
waarbij de totale Belgische markt voor rookwaren voor het eerst groter was dan die van Nederland, en
dat met bijna 6 miljoen inwoners minder. Ook ligt het aantal stuks/gram per capita in Nederland het laagst
vergeleken met Duitsland en België en dat geldt ook voor de accijnsopbrengst per capita.
Een grote Nederlandse groothandel verkocht vanaf februari 2013 "opeens" ruim 8% minder sloffen
rookwaren, terwijl het Belgische zusterbedrijf vanaf dat moment 13% meer verkocht.
Verder vermeldt de Grenseffectenrapportage nog "optimistisch" dat ervaringen uit het verleden hebben
laten zien dat na verloop van tijd het 'oude rookgedrag' weer grotendeels terugkeert en de opbrengst
weer aansluit bij de lange termijn trend. Pas in 2019 werd weer nipt een accijnsopbrengst op kasbasis
gerealiseerd die hoger lag dan die in 2012 maar daar waren in de tussenliggende jaren dan nog wel een
aantal accijnsverhogingen voor nodig.
Wel is op basis van de Grenseffectenrapportage de voorgenomen accijnsverhoging voor het jaar 2014
(grotendeels) doorgeschoven naar 2015.
Terugkijkend op de gevolgen van de accijnsverhoging van sigaretten en rooktabak in 2013 kan uit de cijfers
worden geconcludeerd dat hele grote accijnsverhogingen – die leiden tot aanzienlijke prijsverschillen met
de omringende landen – eerder leiden tot een stijging van de aankopen in het buitenland dan direct tot
een daling van het aantal rokers of in de consumptie van het aantal sigaretten/shagjes per dag.
Het standpunt van de sector, zoals verwoord in een overleg met de staatssecretaris op 22 mei 2013, was
onder andere dat toekomstige grote accijnsverhogingen alleen in lijn met de ontwikkeling van de
tabaksaccijns in Duitsland en België zouden moeten doorgevoerd.
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5. ONTWIKKELING IN 2020
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 zal een eerste stap gezet worden
van €1,00 euro accijns op een pakje sigaretten. Alvorens
de prijs verder verhoogd kan worden tot €10 per pakje in
2023, zal het kabinet in 2021 een evaluatie uitvoeren.
 Een uitstalverbod voor rookwaren.
 Neutrale verpakkingen voor sigaretten en shag.
 Reductie van het aantal verkooppunten.
 Uitbreiding van rookvrije locaties.
Inmiddels zijn al veel van deze maatregelen ingevoerd of zijn in een fase van parlementaire goedkeuring.
Bovenop de al eerder vastgelegde accijnsverhoging per 1 januari 2020 is per 1 april 2020 de accijns op
sigaretten en rooktabak verder verhoogd op een wijze die niet eerder is voorgekomen. 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%. Om dat in perspectief te plaatsen: het is een
accijnsverhoging die nagenoeg net zo groot is als de cumulatieve accijnsverhogingen van de 10 jaar er
voor. Samen met de BTW betekende 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.
Ondanks het feit dat in 2020 ook in
België en Duitsland verkoopprijzen
werden verhoogd, betekende het
toch dat er weer een aanzienlijk
groter prijsverschil met die landen
zou gaan ontstaan. In deze omvang
zou dat ongetwijfeld weer geleid
hebben tot een enorme groei in de
grensverkopen vanuit Duitsland en
België. Op sigaretten werd het prijsverschil met België 15% (€1,20 per pakje) en op rooktabak zelfs 30%
(€3,10 per pakje). Met de lessen uit het verleden werd dan ook rekening gehouden met een forse
volumedaling van de verkopen door een toename in het grensverkeer.
Ook de overheid begrootte de accijnsopbrengsten zeer terughoudend. Terwijl de belasting op sigaretten
en rooktabak in 2020 werd verhoogd met structureel €732 miljoen op jaarbasis, werd in de Miljoennota
2020 slechts rekening gehouden met
een toename van de accijnsontvangsten
in 2020 van €114 miljoen op kasbasis. In
de Miljoenennota van 2021 werd dit nog
bijgesteld naar een toename van maar
€33 miljoen.
Ook de regering onderkent de ‘weglekeffecten’ bij de inschatting van de budgettaire gevolgen van een
accijnsverhoging op tabaksproducten (jaarlijkse sleuteltabel). Het CPB geeft aan dat een verhoging van de
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accijns op sigaretten met €1,00 een statisch effect heeft van €0,5 miljard. Na correctie voor een eersteordegedragseffect van 40% zou het ex-ante budgettaire effect in 2020 uitkomen op €0,3 miljard. Maar bij
grotere beleidswijzigingen wordt ook een hamstereffect verondersteld en dan wordt gerekend met hoger
eerste-ordegedragseffect van zelfs 60% tot 65%.
Gebaseerd op een raming van Accijnsmonitor nam de genormaliseerde accijns op sigaretten en rooktabak
in 2020 toe met maar liefst €405 miljoen. Van de structurele tariefsverhoging met €732 miljoen werd
€248 miljoen niet gehaald doordat de grote accijnsverhoging pas op 1 april effectief werd, terwijl er ook
nog ongeveer 1,5 maand producten tegen "oud tarief" verkocht werden ("voorraadregeling"). Daarnaast
werd nog eens €104 miljoen niet gehaald door het volumeverlies in 2020.
Rekening houdend met een geschatte toegestane voorraadvorming in november en december 2020
raamt Accijnsmonitor de accijnsinkomsten voor 2020 op €3.123 miljoen (EMU-basis) ofwel een toename
van €576 miljoen. Op kasbasis bedraagt de raming €3.026 miljoen, hetgeen een toename is van €517
miljoen.
Nieuwe ontwikkelingen en onbekende situaties laten zich slecht voorspellen en zijn moeilijk te analyseren.
Vanaf half februari begon duidelijk te worden dat 2020 een heel bijzonder jaar zou gaan worden. Er
ontwikkelde zich in korte tijd de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Covid-19
zorgde voor voorzichtige consumenten, voor gerichte overheidsmaatregelen zoals lockdowns, voor
massaal thuiswerken, beperkte mobiliteit, een snel krimpende economie en voor gesloten grenzen.
Vanaf 9 maart nam de Nederlandse overheid steeds meer maatregelen. Vanaf 25 maart werd de
"intelligente" lockdown van kracht, die vervolgens tot eind mei zou duren. Er volgde een relatief zorgeloze
zomer, waardoor de verspreiding van Covid-19 weer toenam. De overheid was lang terughoudend met
het introduceren van nieuwe strenge maatregelen, maar die kwamen er uiteindelijk toch. Vanaf 15
december 2020 ging Nederland weer in lockdown, met verdergaande maatregelen dan tijdens de
lockdown-periode in het voorjaar. Belangrijk is verder te vermelden dat het grensverkeer gedurende lange
periodes beperkt is geweest, mede door maatregelen in de buurlanden.
De gevreesde volume-effecten in de tabaksverkopen als gevolg van de sterk gestegen prijzen bleven per
saldo in 2020 grotendeels uit. Tijdens lockdowns werden meer rookwaren verkocht en tijdens de "vrije"
zomermaanden weer minder. Eind juni was het volume sigaretten "maar" gedaald met 0,6%, terwijl het
volume rooktabak zelfs licht gestegen was met 0,1%.

De effecten van de Covid-19 pandemie en de overheidsmaatregelen zijn nog niet allemaal goed in kaart
gebracht, maar voor de tabaksverkopen liggen een aantal oorzaken voor de hand:
 Het grensverkeer met België en Duitsland is sterk afgenomen gedurende een behoorlijke periode
in dit jaar (met name tijdens de lockdown periodes), terwijl ook arbeidsmigratie uit "goedkope"
landen als Polen en Roemenië is afgenomen.
 Het toerisme vanuit het buitenland is sterk afgenomen, terwijl veel meer Nederlanders in eigen
land op vakantie gingen.
Volgens de uitkomsten uit de Gezondheidsenquête / Leefstijlmonitor van het CBS (in samenwerking met
RIVM en Trimbos-instituut) is het aantal rokers gedaald van 21,7% in 2019 naar 20,2 in 2020. Over het
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gemiddeld aantal rokertjes per dag zijn nog geen gegevens beschikbaar. Het is in de lijn van de gestage
daling gedurende de laatste 10 jaren een relatief forse daling. Beleidsmaatregelen om roken tegen te
gaan, de Covid-19 pandemie als ziekte en de maatschappelijke coronamaatregelen zullen alle bijgedragen
hebben, maar er zal niet eenvoudig vast te stellen zijn in welke mate.
Eind 2019 heeft Accijnsmonitor in samenwerking met de groothandels in rookwaren een aparte monitor
samengesteld voor 2020 om de effecten van de aangekondigde grote accijnsverhoging per 1 april ook per
verkoopkanaal en per Nielsenregio met "eigen" cijfers te kunnen volgen. Het betreft hier de volumes die
instromen naar de detailhandel.
Uit die cijfers blijkt dat Covid-19 niet alleen een groot effect heeft gehad op de grensaankopen in België
en Duitsland, maar ook op de aankoopkanalen in Nederland. De belangrijkste effecten zijn geweest:
 Supermarkten hebben t/m februari nog marktaandeel gewonnen op de andere verkoopkanalen,
maar daarna elke maand t/m november (substantieel) aandeel verloren aan zowel
tabak&gemakzaken als tankstations, zowel voor sigaretten als voor rooktabak.
 Voor rooktabak zijn gedurende de maanden maart t/m juni in Nielsen 5 (Zuid-Nederland) zeer
grote positieve effecten zichtbaar door het sluiten van de grens met België. Voor sigaretten
gelden deze effecten ook, zij het in aanzienlijk mindere mate. In de periode daarna zorgden de
grote prijsverhogingen en de meer open grenzen juist weer voor een sterke daling ten opzichte
van 2019: van juli tot en met december 2020 (met uitzondering van november) was Nielsen 5
voor zowel sigaretten als rooktabak het gebied met de grootste volumedaling. Het lijkt er op dat
een behoorlijk deel van de Nederlandse grensconsument de weg terug naar Duitsland en België
al weer gevonden heeft.
 Tot slot in december een spectaculaire daling van het volume in tabak&gemakzaken door de
lockdown van half december, waardoor deze zaken de deuren moesten sluiten. Supermarkten en
tankstations profiteerden daarvan.
Deze cijfers laten dus zien wat globaal de impact van Covid-19 en de overheidsmaatregelen is geweest op
het aankoopgedrag van consumenten, waarbij voor de grensregio's de conclusie voor hand ligt dat de
grensaankopen sterk zijn afgenomen in 2020 gedurende de lockdowns, maar dat vanaf het 2e kwartaal –
na de grote accijnsverhoging – ook juist een sterke stijging wordt geconstateerd.
Onduidelijk is of een deel van de marktverschuivingen na juli 2020 ook veroorzaakt wordt door het
uitstalverbod in supermarkten. De aanzienlijke volumeverliezen in oktober en november – na het weer
aantrekken van de Covid-19 besmettingen – worden mogelijk ook mede veroorzaakt doordat
consumenten de tabak&gemakzaken en tankstations een veiliger of makkelijker omgeving vinden om hun
tabaksproducten te kopen. Voor het onderbouwen van beide effecten zijn vooralsnog onvoldoende
gegevens voorhanden.
Voor de details van de rapportage van Accijnsmonitor wordt verwezen naar de overzichten in de bijlagen
7a en 7b.
Daarnaast levert Nielsen Nederland al langjarig cijfers over de ontwikkelingen binnen de rookwarenmarkt.
Die cijfers zijn gebaseerd op uitstroomcijfers van de detailhandel.
Ook in deze rapportage zijn de grenseffecten voor rooktabak veel duidelijker dan voor sigaretten. Dat
wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt doordat sigaretten "internationaler" zijn dan rooktabak en
daardoor ook meer geraakt worden door het wegvallen van het internationaal toerisme naar Nederland,
dat bovendien veelal gericht is op de Randstad en de grote steden. Ook weegt mee dat de prijsverschillen
op sigaretten met Duitsland en België geringer zijn dan die op rooktabak.
De rapportage voor Nielsen 5 (Zuid-Nederland) over 2020 laat ook zien dat de tabaksverkoop in die regio
een aantal maanden "profiteerde" van de lockdown maatregelen, maar vanaf Nielsenperiode 7 ook
enorme verliezen leed toen de grenzen weer open waren. Dit laatste wordt veroorzaakt door de
prijsverhogingen in Nederland als gevolg van de accijnsverhoging per 1 april 2020, die eerst in de tweede
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helft van mei effectief in de markt voelbaar wordt.
Een ander overzicht van Nielsen Nederland per grensregio bevestigt voor rooktabak dat het beeld van
Nielsen 5, zoals hierboven geschetst, ook voor de specifieke "grensgebieden" langs de Duitse grens geldt.
Vanaf Nielsen P07 geldt: hoe verder de afstand van de grens, hoe minder het verlies aan verkoopvolume
rooktabak. Gedurende de eerste 6 Nielsen-periodes van 4 weken bedroeg het verlies aan rooktabak in
heel Nederland 0,8%, terwijl het in de daaropvolgende 7 periodes maar liefst 8,8% bedroeg. Het verschil
in het resultaat (vergeleken met dezelfde periode in 2019) tussen de eerste 6 periodes en de volgende 7
periodes was het grootst in Nielsen 5 (Zuid-Nederland) met -17,3% en het kleinst in Nielsen 2 (Noord- en
Zuid-Holland en Utrecht, exclusief grote steden) met -3,1%.
Voor details van de rapportage van Nielsen wordt verder verwezen naar bijlage 8.
De enorme accijnsverhoging heeft in 2020 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 2020 al tot boven de 50
sigaretten in een pakje) die tegen lagere prijzen per stuk worden aangeboden. Dat zijn beide beslissingen
die eenzijdig door fabrikanten worden genomen, maar die door de marktstructuur ook direct doorwerken
naar de groothandel en zeker de detaillisten. Die moeten het product immers verkopen tegen de door de
fabrikant vastgestelde consumentenprijs. Eind 2020 lag daardoor de marge voor de detailhandel per
1.000 sigaretten weer ongeveer op het niveau van 2004.
Een ander effect op consumentenniveau is dat het marktaandeel MYO (make your own) in 2020 verder is
gegroeid ten koste van RYO (roll your own). Zogenaamde volumetabak vormt daarbij een voor de
consument goedkopere productcategorie.
Uit marktonderzoek naar aankopen in het buitenland komt het volgende overzicht met het percentage
aankopen RYO (roll your own = shag, onderdeel van rooktabak) in het buitenland. Het overzicht geeft
duidelijk weer hoe groot het aandeel was dat door Nederlandse consumenten uit het grensgebied in
België werd gekocht. Vanaf 2017 nam dat langzaam af, maar in 2020 is het weer sterk toegenomen met
een onderbreking door de lockdown in het voorjaar. Opvallend is ook het gestaag stijgende aandeel van
de grensaankopen in Duitsland, veroorzaakt door de steeds toenemende prijsverschillen op rooktabak.

Een vergelijking van de ontwikkelingen in Nederland met die in de buurlanden laat zich niet zo eenvoudig
maken.
De volumeontwikkeling in België laat een behoorlijke volumedaling zien. Dat is op zich wat je zou
verwachten van een "exportland" in tijden van lockdowns en reisbeperkingen. De gemiddelde
consumentenprijzen voor zowel sigaretten als rooktabak liggen 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).
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De volumeontwikkeling in Duitsland was in 2020 positief. Het aantal sigaretten daalde wel met 1,1%, maar
de hoeveelheid rooktabak steeg met maar liefst 15,6%, wat samen een volumestijging opleverde van
3,5%. Op dit moment is niet bekend waardoor de hoeveelheid rooktabak zo sterk is gestegen. De
gemiddelde consumentenprijzen voor zowel sigaretten als rooktabak liggen lager dan in Nederland en
ook dan België, hetgeen Duitsland erg aantrekkelijk maakt voor aankopen vanuit Nederland.
Nederland tenslotte heeft de hoogste accijnstarieven, maar de laagste accijnsopbrengst. Dat komt omdat
het binnenlands verkochte volume per capita zo'n 30% lager ligt dan in België en Duitsland.

Ondanks het gebrek aan inzicht welke factoren allemaal een rol hebben gespeeld is het uiteindelijke effect
van de enorme accijnsverhoging per 1 april voor de Nederlandse markt dat de verkopen van rookwaren
in 2020 – ver boven verwachting van overheid en marktpartijen – op niveau zijn gebleven. De daling van
het totale volume met 3,6% ligt zelfs onder het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar (-4,0%).
De ontwikkelingen in 2013 en die voor en na de lockdown-periodes in 2020 laten duidelijk zien dat die
effecten niet structureel zijn. Pas na afloop van de Covid-19 pandemie zal de markt zich herstellen en de
verwachting is dat dan het grensverkeer weer sterk zal toenemen. Duidelijk is dat door de Covid-19
pandemie en de getroffen overheidsmaatregelen het jaar 2020, en wellicht ook het eerste deel van 2021,
als zeer uitzonderlijk en atypisch moet worden gekwalificeerd voor de handel en verkoop van
tabaksproducten.

17

NSO | Evaluatie Accijnsverhoging 2020 | 3 april 2021 [v4.0]

6. PERIODE 2021 - 2023
Het jaar 2021 begint met een lockdown, gevolgd door een lange periode waarin de Nederlandse bevolking
gevaccineerd zal worden. De indicatie is dat het zeker tot eind september van dit jaar zal duren voordat
de hele bevolking tegen Covid-19 is gevaccineerd. Het ziet er naar uit dat de maatregelen tegen een
verdere besmetting mogelijk eerst nog strikter zullen worden, niet alleen in Nederland maar ook in onze
buurlanden. Zolang er beperkende maatregelen gelden en de mobiliteit wordt beperkt of zelfs verboden,
zullen de Nederlandse consumenten, vergelijkbaar met de situatie in 2020, minder goedkopere
tabaksproducten over de grens kopen. Eerst wanneer de lockdown wordt versoepeld of opgeheven en de
mobiliteit weer toeneemt zullen ook de grensaankopen weer sterk toenemen. Tot die tijd profiteert de
Nederlandse schatkist en zien de Nederlandse tabaksverkooppunten, met name in de grensstreken, hun
omzetten niet in hoge mate verdwijnen over de grens.
Op 1 januari van dit jaar is in Nederland de minimumaccijns op een pakje sigaretten (20st) met €0,10 en
op een pakje rooktabak (50gr) met €0,25 gestegen.
In België is met ingang van januari 2021 de minimumaccijns sterker verhoogd dan in Nederland, waardoor
de minimumaccijns op een pakje sigaretten (20st) zal stijgen met €0,57 en die op een pakje rooktabak
(50gr) met €1,13. België blijft daardoor veel goedkoper, maar het verschil wordt wel weer kleiner. Tevens
heeft België aangekondigd dat het voornemen bestaat om ook in de komende jaren de accijns verder te
verhogen ("bijkomende verhogingen"), maar die verhogingen zijn nog niet vastgesteld.
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. De Duitse minister van Financiën heeft begin februari 2021 aangekondigd dat hij de
komende jaren de tabaksaccijns wil verhogen met jaarlijks €0,05 op een pakje sigaretten en €0,15 op een
pakje rooktabak. De aangekondigde verhogingen lijken overigens vooral budgettair gedreven te zijn. Bij
uitvoering van de plannen zullen de prijsverschillen met Nederland naar verwachting aanzienlijk verder
toenemen.
Zoals hierboven geschetst zullen bij een versoepeling van de Covid-19 maatregelen en een toenemende
mobiliteit de grensverkopen ongetwijfeld weer snel aantrekken. Er moet dus in de tweede helft van 2021
rekening worden gehouden met een aanzienlijke volumedaling van de tabaksverkopen, met name in de
grensprovincies en in het bijzonder voor rooktabak.
In het Nationaal Preventieakkoord is aangegeven dat na de accijnsverhoging op 1 april 2020 de accijns op
sigaretten in 2023 verder verhoogd kan worden tot €10 per pakje (20st) met een gelijke verhoging in
absolute zin voor 1.000 gram rooktabak. Een pakje sigaretten gaat dan minstens €10 kosten en een pakje
rooktabak (50gr) gaat dan een heel eind richting de €20.
Door het kabinet is tevens toegezegd dat er eerst in 2021 nog een evaluatie zal plaatsvinden van de
effecten van de accijnsverhoging per 1 april 2020. De vraag is gerechtvaardigd in hoeverre deze evaluatie
een betrouwbaar en representatief inzicht oplevert van de gevolgen van de accijnsverhoging. Juist door
de buitengewone omstandigheden is onze conclusie uit de analyse van de ontwikkelingen dat 2020 een
zeer uitzonderlijk en atypisch jaar is voor de markt in tabaksproducten. De grenseffecten zijn immers
aanzienlijk afgenomen, waardoor de accijnsopbrengst enorm is gestegen.
Tegelijkertijd zal het kabinet in deze jaren de contacten met Duitsland, België en Frankrijk gebruiken om
bij verdere accijnsverhoging samen met onze buurlanden op te trekken.
Naast het inzetten van accijnsverhogingen om het tabaksgebruik verder terug te dringen zijn er in 2020
door het kabinet een aantal belangrijke andere ontmoedigingsmaatregelen ingevoerd of aangekondigd.
De tabaksverkooppunten werden in 2020 al in een kort tijdsbestek geconfronteerd met een groot aantal
verstrekkende maatregelen die onder meer voortvloeien uit het Nationaal Preventieakkoord, zoals onder
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andere een verbod op mentholsigaretten, standaardverpakkingen voor sigaretten en shag, het uit het
zicht halen van tabaks- en aanverwante producten, een volledig reclameverbod en een accijnsverhoging
die nog nooit zo hoog is geweest. Al deze maatregelen hebben direct en indirect een behoorlijke negatieve
impact op de omzet en de bedrijfsvoering van de tabaksdetailhandel (met name de supermarkten,
tankstations en tabak&gemakzaken). Hieronder een overzicht van de ingevoerde en aangekondigde
maatregelen in de periode 2020-2023.

Op grond van het voorgaande kan als verwachte ontwikkeling worden geschetst dat bij versoepeling van
de Covid-19 maatregelen de tabaksverkooppunten hun deuren weer kunnen openen en de verkoop van
tabaksproducten kan worden hervat. Als deze ontwikkeling niet synchroon loopt met die in Duitsland en
België heeft de tabaksverkoop in Nederland daar baat bij. Er zullen dan nog geen massale aankopen van
goedkope tabaksproducten in onze buurlanden plaatsvinden. Ook de Nederlandse schatkist profiteert
daarvan.
Naarmate ook de buurlanden hun Covid-19 maatregelen versoepelen neemt de mobiliteit toe en dat zal
ertoe leiden dat het grensverkeer mogelijk al in de tweede helft van 2021 weer aantrekt waardoor de
Nederlandse consument goedkope tabaksproducten in toenemende mate weer over de grens gaat halen.
Vanaf dat moment zullen Nederlandse tabaksverkooppunten, om te beginnen in de grensstreken, hun
verkoop en omzetten zien dalen, in het bijzonder van rooktabak.
De economische positie van met name tankstations en tabak&gemakzaken, die immers al zwaar geleden
hebben onder de lockdowns in 2020, de verdere aanscherping in 2021 en die ook nog geconfronteerd
worden met ingrijpende maatregelen om het tabaksgebruik verder te ontmoedigen, zal verder
verslechteren. Het voornemen van het kabinet om in 2023 wederom de accijns op sigaretten en rooktabak
sterk te verhogen, zet de tabaksverkoop met name voor verkooppunten in de grensprovincies sterk onder
druk.
Vanaf de tweede helft van 2021 is te verwachten dat de economische positie van tabaksverkooppunten
in de grensregio’s in toenemende mate zal verslechteren, met als meest impactvolle maatregel de
voorgenomen accijnsverhoging in 2023. Dit zou wel eens de genadeslag voor de tankstations en de
tabak&gemakzaken in de grensstreken kunnen zijn.
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7. PERIODE 2024 EN DAARNA
In november 2020 heeft de overheid het voornemen aangekondigd om de tabaksverkoop via internet te
verbieden in 2023 en de tabaksverkoop via supermarkten (in de ruime zin van het woord) in 2024.
Vervolgens zal dan pas ná 2030 het aantal verkooppunten verder gereduceerd worden, eerst door een
verkoopverbod van tabaksproducten in tankstations, later gevolgd door tabak&gemakzaken. Eén en
ander afhankelijk van latere besluitvorming. Daarna zullen er alleen nog tabaks- en aanverwante
producten in "echte" speciaalzaken verkocht mogen worden.
Het verbieden van de verkoop in supermarkten en de nog resterende "oneigenlijke" verkooppunten (zoals
ze door het Ministerie van VWS worden genoemd) in 2024 heeft enorme consequenties voor de twee
overgebleven verkoopkanalen, de tankstations en de tabak&gemakzaken. Immers, zo'n 57% van het
verkoopvolume in 2023 wordt dan van de ene op de andere dag overgeheveld naar de resterende
verkooppunten die in 2023 43% van de omzet voor hun rekening nemen.

In het model is er vooralsnog vanuit gegaan dat de tabak&gemakzaken als branche meer zullen profiteren
van het verkoopverbod voor supermarkten dan de tankstations. Simpelweg door het buurteffect. Binnen
de branche van 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.
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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,

21

NSO | Evaluatie Accijnsverhoging 2020 | 3 april 2021 [v4.0]

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 natuurlijk 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.
Gedurende de laatste 5 jaren (2016-2020) is de consumentenwaarde gestegen met €503 miljoen. De
accijns- en BTW-opbrengst stegen in totaal met €563 miljoen, waardoor er voor fabrikanten, groothandel
en detailhandel €60 miljoen minder beschikbaar was. Het volume daalde in die 5 jaren met ruim 2,1
miljard stuks/gram, ofwel met 12,5%.
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BIJLAGE 2: OVERZICHT ACCIJNSMONITOR 2010-2020

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.
Gedurende de laatste 5 jaren (2016-2020) is de consumentenwaarde gestegen met €503 miljoen. De
accijns- en BTW-opbrengst stegen in totaal met €563 miljoen, waardoor er voor fabrikanten, groothandel
en detailhandel €60 miljoen minder beschikbaar was. Het volume daalde in die 5 jaren met ruim 2,1
miljard stuks/gram, ofwel met 12,5%.
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BIJLAGE 3: AANSLUITING ACCIJNSMONITOR MET JAARVERSLAG 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 2019 is het onverklaard verschil van de Accijnsmonitor met de door
Financiën gerapporteerde cijfers in de Jaarverslagen van het Rijk in totaal €127 miljoen op een totaal van
€19.652 miljoen accijnsinkomsten op kasbasis. 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 2020

Op basis van het volume en de genormaliseerde accijnsinkomsten in 2019 (cijfers Accijnsmonitor) zijn de
effecten van de accijnsverhogingen op 1 januari 2020 en 1 april 2020 doorgerekend:
 Uitgaande van een gelijkblijvend volume in 2020 is de accijns bij benadering met €732 miljoen
verhoogd (€89 + €643 miljoen).
 Daarvan wordt €248M (€7 + €241 miljoen) niet gerealiseerd door het moment van de
accijnsverhoging (1 april 2020) of door de uitverkoop van "oud tarief" producten op basis van de
geldende regelgeving.
 Door de volumedaling in 2020 wordt de uitkomst vervolgens nog eens €104 miljoen lager.
Vergeleken met de genormaliseerde accijnsinkomsten uit de Accijnsmonitor 2020 resteert dan een klein
rekenverschil van €25 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)

In de Miljoenennota 2020 zijn de accijnsverhogingen van 2020 al meegenomen in de raming voor 2020.
Volgens de berekeningen van het Ministerie van Financiën zou er van de ongeveer €732 miljoen
accijnsverhoging maar €114 miljoen gerealiseerd worden. In de Miljoennota 2021 wordt dit later nog
bijgesteld naar €33 miljoen.

In de Miljoenennota 2021 is de accijnsverhoging van 1 januari 2021 al meegenomen in de raming voor
2021.
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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 2020 en 2019 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. Gewogen gemiddelde 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
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BIJLAGE 9: GERAADPLEEGDE BRONNEN
ACCIJNSMONITOR:
Rapportages van 2013 t/m 2020
Ontwikkeling volume en accijns
Ontwikkeling Nielsengebieden 2020
Vergelijking Nederland, België en Duitsland 2012/2019
Aansluiting Monitor & Jaarverslag Rijk
OVERHEID:
Ministerie van VWS: Nationaal Preventieakkoord
Ministerie van Financiën: Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020/2019
Ministerie van Financiën: Begrotingsakkoord 2013
Douane: Tarievenlijst Accijns en Verbruiksbelastingen
Ministerie van Financiën: Grenseffectenrapportage uit september 2013
Ministerie van Financiën: Sleuteltabel 2020 en 2021
CPB: Startnotitie Keuzes in Kaart 2018-2021, Aanvullende informatie (oktober 2016)
CPB: Startnotitie Keuze in Kaart (september 2020)
CBS: Gezondheidsenquête / Leefstijlmonitor 2020
DG SANTE: Smoking prevalence 2006-2017
Administratie der Douane en Accijnzen België: Volume en accijnzen rookwaren 2012/2019
Statistisches Bundesamt Duitsland: Volume en accijnzen rookwaren 2012/2019
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 2019 (reeks nieuw AANTAL 2017 t/m 2019)
MS Intelligence: Empty Pack Survey Report Netherlands 2019 Q4
Kantar: RYO Pack Collection Augustus 2020 en Q4 2017
Lekkerland: Collo-ontwikkeling rookwaren 2013 in Nederland en België
NSO/TZN: Presentatie 180 is de Grens uit 2012
NSO/TZN: Presentatie Over de Grens uit 2013
NSO/TZN: Presentatie aan Staatssecretaris Weekers van Financiën uit mei 2013
Nielsen Nederland: Rapportage 2020 voor rookwaren
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