
 

Bezoekadres Arnhemse Bovenweg 100, 3708 AG  Zeist         Postadres Postbus 762, 3700 AT Zeist     
t (088) 00 342 20   IBAN NL44 INGB 0667 5133 61, BIC INGBNL2A 
e nso@nsoretail.nl, i www.nsoretail.nl  KvK 40594109, BTW NL0049 50 665 B01 

- 1 - 

 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
- Aan de leden van de vaste Commissie voor Financiën en  
- De woordvoerders MKB van de vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat  
cie.fin@tweedekamer.nl 
cie.ezk@tweedekamer.nl 
 
Datum: 20 september 2022 
 
Betreft: Verzoek om uitstel van de aangekondigde accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak. 

 

Geachte dames en heren, 

De tabaksdetailhandel staat de komende jaren voor een enorme uitdaging omdat het retaillandschap 
van rookwaren drastisch gaat veranderen door twee ingrijpende maatregelen.  
1. De regering heeft aangekondigd de accijns op sigaretten volgend jaar met meer dan 20% te 

verhogen (€1,06 voor 20 stuks) en die op rooktabak zelfs met meer dan 30% (€2,64 voor 50 gram) 
en dat gebeurt in 2024 nog eens als het aan de regering ligt.  

2. Daarnaast is aangekondigd dat de supermarkten vanaf 2024 geen rookwaren meer mogen 
verkopen. Dit zal leiden tot een stijging van het aantal klanten bij de tabaks- en gemakswinkel en 
dat kan het omzetverlies door de voorgenomen accijnsverhogingen enigszins verzachten. 
 

En daarnaast niet onbelangrijk, is de inflatie hier nu al torenhoog en stijgt gierend verder. Wanneer de 
accijns volgend jaar aanzienlijk wordt verhoogd zal de inflatie nog verder worden aangewakkerd. Dit 
zal niet alleen de bijna 3 miljoen rokers (waar diegenen met het laagste welvaartsniveau zwaar 
oververtegenwoordigd zijn), maar alle Nederlanders in hun portemonnee raken. Bovendien zal dit 
wederom een enorme klap beteken voor onze ondernemers en dat in een tijd dat zij net herstellende 
zijn van de maatregelen (inclusief winkelsluitingen) als gevolg ruim twee jaar corona.  
 

Dit zijn wat ons betreft zeer zwaarwegende argumenten om u in overweging te geven de zeer forse 
accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak een jaar uit te stellen en door te schuiven naar 2024 en 
2025 zodat de eerste verhoging samenvalt met het verbod op de verkoop van rookwaren in super-
markten. Een nadere onderbouwing treft u hieronder aan. 
 
De gevolgen van de aangekondigde zeer forse accijnsverhogingen in 2023 en 2024 
Door de aangekondigde accijnsverhoging in 2023 en in 2024 worden sigaretten en rooktabak hier 
aanzienlijk duurder. Omdat de prijzen in Nederland op dit moment al hoger liggen dan in Duitsland en 
in België worden de bestaande prijsverschillen fors groter, met name in vergelijking met Duitsland (zie 
bijlagen).  
• De Nederlandse roker zal door de prijsstijging nog meer rookwaren en in het kielzog daarvan ook 

vele andere producten, over de grens kopen. Dat geldt ook voor de illegale handel in sigaretten en 
rooktabak die verder toeneemt door de stijgende prijzen hier in Nederland; 

• Het ongelijke speelveld met Duitsland en België wordt voor de Nederlandse tabaksspeciaalzaak 
verder vergroot, de concurrentiepositie verslechtert en er zullen forse omzetverliezen geleden 
worden; 

• De buurtfunctie van de tabaksspeciaalzaken in dorpen en wijken komt verder onder druk te staan 
en zeker in de grenstreken met Duitsland en België; 

• Veel rokers zijn volgens het CBS en het Trimbos instituut mensen met een lage sociaaleconomische 
status (SES) en die roken vaker dan anderen. Door de aanzienlijke accijnsverhogingen en de 
stijgende prijzen van tabaksproducten zal hun koopkracht nog verder dalen; 
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• Door de forse accijns- en prijsverhogingen van tabaksproducten zal de inflatie in Nederland verder 
stijgen omdat deze zijn opgenomen in de consumentenprijsindex waarmee de inflatie wordt 
gemeten. Ook niet-rokers ondervinden daarvan indirect de gevolgen omdat de prijzen van veel 
andere goederen en diensten die zij kopen worden aangepast voor de toegenomen inflatie. 

 
Accijns als ontmoedigingsinstrument? 
Natuurlijk begrijpen wij dat de overheid accijns inzet om het roken te ontmoedigen. Alleen, als je deze 
verhogingen niet afstemt met je buurlanden dan gaat de consument andere wegen bewandelen. Dat 
gaat ten koste van Nederlandse winkeliers en levert de volksgezondheid niets op. Zo zal de Belasting-
dienst accijnsinkomsten en BTW mislopen door ‘grensverkeer’: Nederlanders die in Duitsland en België 
hun boodschappen doen, omdat ze daar flink goedkoper uit zijn. Meteen even tanken aan de andere 
kant van de grens, een paar flessen sterke drank en hele sloffen sigaretten en rooktabak in de koffer-
bak. Het is inmiddels een vertrouwd beeld in onze buurlanden. 
 

Wat we ons wel moeten realiseren is in hoeverre de volksgezondheid gediend is met twee zeer forse 
accijnsverhogingen op rookwaren zolang het accijnsbeleid met onze buurlanden niet wordt afgestemd. 
De prijsverschillen met onze buurlanden worden zo groot dat het heel aantrekkelijk wordt voor rokers 
om hun tabaksproducten over de grens te halen. Met andere woorden, zolang de tabaksaccijns in onze 
buurlanden niet is geharmoniseerd en sigaretten en rooktabak in het buitenland of in het illegale 
circuit veel goedkoper zijn, is een verhoging van de tabaksaccijns in Nederland niet of slechts ten dele 
effectief om daarmee rookgedrag te beïnvloeden. Rookwaren in Nederland zijn immers net zo 
schadelijk voor de gezondheid als rookwaren uit onze buurlanden. 
 
Harmonisatie van de tabaksaccijns met de buurlanden 
NSO Retail pleit er al jaren voor om accijnzen op rookwaren binnen Europa te harmoniseren. Ongekend 
hoge accijnsverhogingen doorvoeren, zonder dat andere landen dit ook doen, is niet meer aan onze 
klanten uit te leggen, die gaan gewoon hun boodschappen elders doen. Wij hebben dat gezien met de 
accijns op brandstoffen en we gaan dat zeker ook zien met de accijnsverhogingen op sigaretten en 
rooktabak die nu door het kabinet worden voorgesteld. 
Ondernemers in de grensstreken, maar ook daarbuiten, zitten in een oneerlijke concurrentiepositie: 
de accijns op sigaretten en rooktabak wordt door de overheid vastgesteld en de accijnzen zijn hier 
structureel hoger dan in de ons omringende landen.  
 
Samenloop met het verkoopverbod van tabaksproducten in supermarkten 
Het kabinet heeft het voornemen de verkoop van rookwaren in supermarkten in 2024 te verbieden. 
Dat betekent grofweg dat ruim 50% van het huidige Nederlandse verkoopvolume in rookwaren niet 
meer door supermarkten mag worden aangeboden. Het gevolg is dat 2,8 miljoen rokers hun rook-
waren zullen moeten kopen bij de overblijvende retailkanalen, te weten tabakszaken en tankstations. 
Voor de komende jaren leidt dit tot stijgende klantenaantallen voor onze ondernemers. Hun omzet uit 
de verkoop van rookwaren zal tijdelijk stijgen, waardoor hun economische positie zal verbeteren en 
daarmee de buurtfunctie van onze winkels. Dat is na de economische klap als gevolg van corona voor 
onze ondernemers ook nodig en geeft de winkelier net de tijd om hun onmisbare buurtfunctie te 
herstellen. 
 
De accijnsverhoging wakkert de inflatie aan 
Daar komt nu bij dat de rokers maar ook andere consumenten het al moeilijk hebben om rond te 
komen. Door de forse accijns- en prijsverhogingen van tabaksproducten wakkert de overheid de 
inflatie verder aan en zal deze in Nederland nog verder stijgen. De prijzen van tabaksproducten zijn 
namelijk opgenomen in de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS waarmee de inflatie wordt 
gemeten. Rokers worden direct getroffen door de hogere prijzen voor tabaksproducten en dat tast 
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hun koopkracht nog verder aan. Maar ook niet-rokers ondervinden daarvan indirect de gevolgen 
omdat de prijzen van veel andere goederen en diensten die zij kopen worden aangepast voor de 
toegenomen inflatie. Dat plaatst in ieder geval de rokers voor grote financiële problemen en zet de 
Nederlandse winkelier nog verder buitenspel. 
 
Wij doen dan ook een indringend beroep op u om onze argumenten in overweging te willen nemen 
en de voorgestelde accijnsverhogingen op sigaretten en rooktabak in 2023 en 2024 een jaar te willen 
uitstellen en eerst in 2024 en 2025 te effectueren.   
 
Uiteraard zijn wij graag bereid in een nader gesprek onze inzichten en visie toe te lichten.  
Namens ruim 1.500 zelfstandig ondernemers van: 
• Primera  
• Audax (AKO, Bruna, Readshop, Vivant)  
• Convenience Concept (Cigo, Smaakgilde, Tobacconist)  
• Tabac & Gifts  
• Limtaco Nederland 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Zuijdwijk 
Voorzitter NSO Retail 
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Bijlagen*: 

 

 
 

 
 

* De accijnsverhogingen zijn gebaseerd op de CPB Notitie, Analyse coalitieakkoord 2022-2025, Analyse van de economische 
en budgettaire effecten van het coalitieakkoord. Daarin is uitgegaan van een accijnsverhoging van €1,06 per pakje sigaretten 
(20 stuks) en €2,64 per pakje rooktabak (50 gram), beiden exclusief btw, in 2023 en wederom in 2024. In het Belastingplan 
2023 liggen de verhogingen fractioneel lager: € 1,01 voor 20 sigaretten en €2,52 voor 50 gram rooktabak in 2023 en 2024. 


