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The Smoke Free Partnership 
is een strategisch, onafhankelijk en flexibel 
samenwerkingsverband tussen de 

•  European Respiratory Society  
(ERS op  www.ersnet.org), 

•  Cancer Research UK  
(CR-UK op  www.cancerresearchuk.org), 

•  European Heart Network  
(EHN op  www.ehnheart.org). 

Het doel is het stimuleren van tabaksont-
moeding en beleidsonderzoek op EU en natio-
naal niveau, in samenwerking met andere 
EU-gezondheidsorganisaties en Europese 
netwerken voor tabaksontmoediging.
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About the toolkit

Dit document is opgesteld als een integraal 
onderdeel en een van de belangrijkste tastba-
re resultaten van “TobTaxy - Tabaksaccijnzen 
trendy maken” 1,  een door de Europese Unie 
gefinancierd project voor capaciteitsopbouw, 
uitgevoerd tussen 2010 en 2012. Het project 
is georganiseerd om het collectief van mede-
werkers in de gezondheidszorg en de tabaks-
ontmoediging te trainen in de complexiteit 
van tabaksaccijnzen en illegale handel op 
nationaal en Europees niveau. 

De toolkit is eerst in een voorlopige versie tus-
sen september 2010 en juni 2012 opgesteld, 
tijdens de uitvoeringsfase van het TobTaxy-
project. Het is gebruikt als een trainingsdo-
cument tijdens vijf workshops in Parijs, Iasi, 
Vilnius, Dublin en Praag en het completeerde 
capaciteitopbouwactiviteiten die resulteer-
den in de training van meer dan 90 profes-
sionals in de gezondheidszorg, economen en 
functionarissen van ministeries. 

De toolkit is vervolgens geoptimaliseerd door 
internationaal erkende Gezondheidsecono-
men, tabaksontmoedigings-experts en door 
deelnemers aan de TobTaxy-workshops en is 
bedoeld als naslagwerk m.b.t. tabaksaccijn-
zen en illegale handel.

Doel van de toolkit

Het doel van de toolkit vloeit direct voort uit 
de context van het overkoepelende TobTaxy-
projectdoel: het aanleveren van noodzakelijke 
vaardigheden en kennis aan de zorgsector om te 
kunnen lobbyen voor een verhoging van tabaksac-
cijnzen op nationaal niveau in Europa. In deze 
toolkit zult u meer te weten komen over:

•  Waar  de prijs van tabaksproducten uit 
bestaat en welke methoden er zijn voor het 
schatten van het accijnsaandeel in de prijs

•  Hoe prijsstijgingen gevolgen kunnen hebben 
voor het gebruik van tabaksproducten

•  Hoe prijzen verhoogd kunnen worden door 
accijnzen 

•  Hoe de tabaksindustrie de prijzen manipu-
leert

•  Verschillende tabaksaccijnsstructuren en 
hun effecten en relaties op tabaksaccijnsin-
komsten

•  Soorten, oorzaken en effecten van illegale 
tabakshandel en de wijze van bestrijding

•  Hoe wijzigingen in tabaksaccijnzen/prijzen 
effect hebben op het aantal gebruikers en 
de consumptie van tabaksproducten, ziekte 
en sterfte door roken en overige nationale 
kosten

• De Indicator gezonde levensjaren.

Informatie in de toolkit

Het is belangrijk om te melden dat de gege-
vens in deze toolkit betrekking hebben op de 
periode tot en met 2011 en in sommige geval-
len tot april 2012. De inhoud betreft zowel 
algemene basiskennis over tabaksaccijnzen 
als specifieke landeninformatie.  

Dit document is vertaald in een groot aan-
tal Europese talen en is van belang voor 
alle doellanden zoals geïdentificeerd in het 
TobTaxy-project. Alle toolkits staan vanaf de 
zomermaanden van 2012 op de website van 
de Smoke Free Partnership  –  
www.smokefreepartnership.eu

1   
>> Kijk voor meer informatie over 

TobTaxy op   
www.smokefreepartnership.eu

http://www.smokefreepartnership.eu/-TobTaxy-
http://www.smokefreepartnership.eu/-TobTaxy-
http://www.smokefreepartnership.eu
http://www.smokefreepartnership.eu
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Accijns is de meest effectieve en kostenefficiënte maatregel om 
tabaksgebruik te verminderen, vooral onder jongeren en lagere inko-
mensgroepen. Het succes ervan is reeds lang geleden onderkend door 
de Wereldgezondheidsorganisatie 2 (WHO) en de  Wereldbank.3  Het 
Kaderverdrag inzake Tabaksontmoediging4 van de WHO benadrukt 
dat het accijnsinstrument een belangrijk onderdeel is van een com-
pleet, geïntegreerd tabaksontmoedigingsbeleid.  

Indien goed toegepast, vloeit de effectiviteit van accijnzen in essentie 
voort uit de mogelijkheid om de prijs van tabaksproducten te verhogen, 
waardoor de mate waarin de bevolking in het algemeen zich tabak kan 
veroorloven direct wordt verminderd, met name in groepen met een 
lagere koopkracht. Voor mensen met lagere inkomens en jongeren, 
groepen die vaker roken of beginnen met roken, vormt het feit dat tabak 
minder betaalbaar wordt een belangrijke factor bij de toegang tot en de 
aantrekkelijkheid van tabak. De vermindering van de vraag naar tabak 
blijkt door een hoger percentage mensen dat stopt met roken 5 en door 
een lagere percentage mensen dat begint met roken.  

Jongeren zijn met name gevoelig voor prijsverhogingen en zij stoppen 
twee a drie keer sneller met roken dan ouderen. Het tabaksontmoe-
digingsprogramma dat in 2002 in New York City in werking is gesteld 
door burgemeester Bloomberg omvat bijvoorbeeld hogere tabaksac-
cijnzen. In de tien jaar voorafgaand aan dit programma trad er geen 
verlaging op in het percentage rokers. Na het ontmoedigingsprogram-
ma nam het aantal rokers onder tieners af van 17,6% in 2001 tot 8,5% 
in 2007: een niveau dat bijna tweederde lager is dan het gemiddelde 
onder Amerikaanse tieners in 2007.6

Accijns: een instrument voor de  
volksgezondheid?

2  
WHO Tobacco Free Initiative. Building blocks for tobacco control: a 
handbook. Geneva, World Health Organization, 2004. www.who.int/
tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/en/ 

3  
Jha P Chaloupka F. Curbing the epidemic: governments and 
the economics of tobacco control. Washington, DC: World 
Bank, 1999. http://siteresources.worldbank.org/INTPH/
Resources/376086-1238076532997/TobaccoControl2010Nov15.pdf 

4 
http://www.who.int/fctc/text_download/en/index.html

5  
Hu T-W, Sung H-Y, Keeler TE. Reducing cigarette consumption in 
California: tobacco taxes vs. an antismoking media campaign. Am J 
Public Health 1995b;85(9):1218-22

6  
Cigarette Use Among High School Students --- United States, 1991-
2009. Morbidity and Mortality Weekly Report, Jul 9, 2010/59 (26): 
797-801

Kijkt het Ministerie van Financiën zo naar belastingen?

http://www.worldbank.org
http://www.who.int/fctc/
http://www.who.int/fctc/
www.who.int/tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/en/
www.who.int/tobacco/resources/publications/tobaccocontrol_handbook/en/
http://siteresources.worldbank.org/INTPH/Resources/376086-1238076532997/TobaccoControl2010Nov15.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPH/Resources/376086-1238076532997/TobaccoControl2010Nov15.pdf
http://www.who.int/fctc/text_download/en/index.html  
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Waarom wordt bewijs niet vertaald in beleid?

In de realiteit van moderne overheidsmechanismen zijn de belasting-
tarieven vaak lager dan nodig is om het gebruik van tabak te kunnen 
ontmoedigen. Waarom is dat zo? Eén van de belangrijkste redenen is 
dat het Ministerie van Volksgezondheid de voordelen van accijnzen 
onderkent, maar dat de accijnsheffingen meestal geregeld wordt door 
het Ministerie van Financiën. Helaas is er vaak weinig of geen overleg 
tussen deze ministeries, wat ertoe leidt dat het Ministerie van Finan-
ciën weinig begrip heeft voor de implicaties van belastingen op de 
volksgezondheid of zelfs op de overheidsinkomsten als geheel. 

Het ministerie van Financiën behandelt tabak gewoonlijk als een 
inkomstenbron en als normaal consumptiegoed, zonder wellicht de 
totale sociale en economische kosten van roken volledig te onderken-
nen, noch de mate waarin belastingen kunnen bijdragen aan het ver-
lagen van het aantal rokers. Financiële ministeries hebben vaak nauwe 
banden met tabaksfabrikanten en er wordt door de tabaksindustrie 
sterk gelobbyd tegen het verhogen van tabaksaccijnzen.

Welke rol kan de publieke gezondheidszorg spelen?

De volksgezondheidsgemeenschap kan het volgende doen:

1 /  U1. Begrijpen van het beleidsproces rond tabaksaccijnzen (wie 
beslist wat, wanneer en hoe)

2 /  Vergroten van het publieke bewustzijn van de waarde, rol, structuur 
en effecten van tabaksaccijnzen

3/  Lobbyen voor effectieve verhogingen van tabaksaccijnzen ter verbe-
tering van de volksgezondheid en van overheidsinkomsten

4/  Lobbyen voor een vergelijkbaar accijnsniveau voor alle tabakspro-
ducten

5 /  Bruggen bouwen tussen voorstanders in het ministerie van volksge-
zondheid en hun collega´s bij de belastingdienst

6/  Direct contact leggen met het Ministerie van Financiën
7 /  Identificeren van parlementsleden die geïnteresseerd zijn in tabaks-

accijnzen
8 /  Zorgen dat parlementsleden contact zoeken met het Ministerie van 

Financiën en hen bevragen over tabaksaccijnzen 
 
Helaas zijn pleitbezorgers voor de volksgezondheid vaak onvoldoende 
in staat om overheden effectief te informeren en bespelen, vanwege 
een eigen gebrek aan kennis over het fiscaal instrumentarium. Belas-
ting is een complex vakgebied en wordt vaak als een moeilijke materie 
beschouwd. Om deze reden vinden pleitbezorgers voor de volksge-
zondheid het soms moeilijk om:

• Te pleiten voor een positief accijnsbeleid 
• Coherente strategieën op te stellen om accijnzen te verhogen
•  Effectief argumenten te ontkrachten waarin de nadruk wordt gelegd 

op het verlagen van belastingen of het op peil houden van belastin-
gen met inflatie

In reactie op deze uitdagingen is het erg belangrijk dat de publieke 
gezondheidszorg een duidelijk antwoord op de tabaksindustrie heeft, 
die immers intensief heeft geïnvesteerd heeft in goede relaties met 
ambtenaren bij Financiën en Belastingen. De tabakindustrie 7 beweert 
ten onrechte, maar vaak wel overtuigend, dat belastingen een onjuiste 
of inefficiënte manier zijn om het roken tegen te gaan en dat verhoging 
van accijnzen zal leiden tot meer illegale handel in tabak. 8

7  
De tabaksindustrie wordt 
hier gedefinieerd als alle 
organisaties die gefinancierd 
worden door en/of de belangen 
vertegenwoordigen van de 
tabaksindustrie. 

8  
Zie voor een duidelijk voorbeeld 
een reactie op de Britse 
begroting van 2012 in de krant 
“The Guardian” -   

>> See More

http://www.guardian.co.uk/uk/2012/mar/21/budget-2012-hits-smokers-37p 
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Ad-valorem accijnzen  
Deze zijn gebaseerd op de waarde van het tabakspro-
duct (bv. een vastgesteld percentage van de prijs van 
de fabrikant of in de detailhandel).

Belastingdruk
De belastingdruk is de hoeveelheid geïnde belasting 
op een product of inkomen. De belastingdruk va-
rieert naargelang een aantal factoren, zoals inko-
mensniveau, jurisdictie en de geldende belastingta-
rieven.

CPI – Consumentenprijsindex
De CPI of de consumentenprijsindex is een maat voor 
de gemiddelde kosten van goederen en diensten, 
gekocht door een gemiddeld huishouden. Het is één 
van de diverse prijsindexen die door nationale sta-
tistiekbureaus berekend worden. Het percentuele 
verandering in de CPI is een maatstaf voor inflatie.

Externe kosten
In economische zin zijn externe kosten de negatieve 
economische/sociale effecten op personen (externe 
partijen) die geen deel uitmaken van een weloverwo-
gen economische beslissing. In verband met roken 
(en gerelateerde gevolgen) zijn de volgende kosten 
bijvoorbeeld extern, omdat ze niet door de rokers zelf 
betaald worden: verlies van productiviteit en ziekte-
verlof, kosten voor het leveren van zorg en welzijn, 
kosten van meeroken voor niet-rokers en brand als 
gevolg van roken.

Fiscale weerslag
Fiscale weerslag is een analyse van het effect van een be-
paalde belastingdruk op de verdeling van economische 
welvaart. De fiscale weerslag “wordt gevoeld” door de 
groep die uiteindelijk de druk van de belasting draagt.

Grootschalige, georganiseerde smokkel  
Grootschalige georganiseerde smokkel van tabaks-
producten omvat illegaal transport, distributie en 
verkoop van grote partijen sigaretten, georganiseerd 
door criminele netwerken die over het algemeen alle 
belastingen ontduiken.  

Illegale productie
Illegale productie betreft illegaal geproduceerde 
producten (in dit geval wetovertredende productie 
van tabaksproducten). De wetten in kwestie kunnen 
belastingwetten of andere wetten zijn (zoals belas-
tingzegels of monopoliegerelateerde wetten) die de 
productie van tabaksproducten beperken.

Kleinschalige smokkel
Kleinschalige smokkel betreft de aankoop door indi-
viduen of kleine groepen tabaksproducten in landen 
met lage belastingtarieven, voor doorverkoop in 
landen met hoge belastingtarieven.

Namaaktabak
Namaaktabak is een vorm van illegale productie 
waarbij de gemaakte producten een handelsmerk 
dragen dat zonder toestemming van de eigenaar 
wordt gebruikt.

Belangrijke termen 
en concepten in 
deze toolkit  

A-N
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Prijselasticiteit van de vraag
Dit is een concept uit de economie, waarmee gemeten 
wordt hoe de vraag naar een product reageert op een 
prijsstijging van 1%. Prijselasticiteit varieert per product. 
Producten die levensbehoeften zijn (of verslavend zoals 
tabak, of producten waarvoor geen vervanging bestaat) 
zijn meestal minder gevoelig voor prijswijzigingen, om-
dat de consument deze producten ondanks de prijsver-
hogingen zal blijven kopen.
De elasticiteit kan geschat worden met behulp van 
econometrische analyse en is meestal negatief. Dit 
betekent dat de vraag afneemt bij een hogere prijs. Een 
prijselasticiteit van -0,4 betekent dat een verhoging 
van 1% in de prijs leidt tot 0,4% minder consumptie. 
Wijzigingen in de prijs kunnen leiden tot een verande-
ring in het aantal mensen dat het product gebruikt of 
de hoeveelheden verkocht product.

Private kosten (of interne kosten; in tegenstelling tot 

externe kosten)

Kosten betaald door individuen die betrekking hebben 
op hun eigen economische keuzes waarmee ze hun 
nut/plezier maximaliseren.

Semi-externe kosten 
Kosten die gedragen worden door niet-rokende leden 
van een familie met een roker.

Shag
Shag is een halffabricaat, per gewicht verkocht aan de 
consument. Shagrokers kopen shag en vloeipapier (of 
vloeirolletjes en rolapparaatjes) afzonderlijk om zelf 
shagsigaretten te kunnen maken.

Smokkel
Smokkel is de handel in illegaal geïmporteerde producten. 

Smokkeltabak  
Smokkeltabak zijn tabaksproducten die geïmporteerd 
zijn, gedistribueerd of verkocht worden in het territori-
um van een lidstaat, in overtreding met van toepassing 
zijnde belastingen, heffingen of andere fiscale wetten 
van die lidstaat of de EU.

Specifieke accijnzen
Deze worden opgelegd als een vast bedrag per 100 siga-
retten (of per pakje van 20 sigaretten, of een vast bedrag 
per 1000 sigaretten, of per sigaret). Dezelfde belasting is 
onafhankelijk van de basisprijs en vergroot daarom niet het 
prijsverschil tussen goedkopere en duurdere merken.

Verpakkingen
- Een pakje bevat over het algemeen 20 sigaretten
-  Een slof bevat over het algemeen 10 pakjes of 200 

sigaretten
-  Een doos bevat over het algemeen 50 sloffen of 

10.000 sigaretten
-  Een container bevat over het algemeen 1000 dozen of 

10 miljoen sigaretten.

WAP
WAP (de “weighted average retail selling price” of gewogen 
gemiddelde winkelverkoopprijs) – wordt berekend door het 
totale waarde van alle voor consumptie vrijgegeven sigaret-
ten (op basis van de verkoop in de detailhandel, inclusief alle 
belastingheffingen) te delen door de totale hoeveelheid voor 
consumptie vrijgegeven sigaretten. Deze prijs wordt ten 
laatste 1 maart van elk jaar berekend op basis van  
gegevens uit het voorgaande kalenderjaar.

P-w
Belangrijke termen 
en concepten in deze 
toolkit 
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Tabaksaccijnzen hebben drie hoofddoelen:

• Inkomsten genereren
•  Gezondheid stimuleren via ontmoediging van consumptie (bv. als 

luxebelasting)
• Externaliteiten corrigeren 

Tabak is niet vergelijkbaar met andere consumptiegoederen, omdat 
het niet-essentieel is en bij gebruik tot aanzienlijke sociale kosten 
(“externaliteiten” genoemd) leidt. Deze kosten omvatten zorgkos-
ten voor rookgerelateerde aandoeningen die niet direct door rokers 
gedragen worden, kosten gerelateerd door meeroken en het verlies 
van productiviteit, evenmin door rokers gedragen. Deze kosten ver-
antwoorden overheidsinterventie om het roken te ontmoedigen en 
vormen een economische onderbouwing voor belasting op tabaks-
producten. Een deel van de belastinginkomsten kan gebruikt worden 
om rookgerelateerde externaliteiten te financieren.

De economische literatuur suggereert dat in de persoonlijke beslissin-
gen over rookgedrag bepaalde private (of interne) kosten tevens over-
heidsinterventie rechtvaardigen. De onderbouwing is hier dat niet alle 
individuen de bijwerkingen van rookgedrag op hun eigen toekomstige 
gezondheid en/of het risico en de kosten van nicotineverslaving correct 

inschatten, omdat individuen normaliter beginnen te roken op jonge 
leeftijd, als ze de verslavende aard van nicotine nog niet volledig kun-
nen inschatten of beoordelen. In dit geval ligt het nut van tabakaccijns 
bij het verhogen van de beschikbaarheidsdrempel (“affordability”) van 
tabaksproducten, om zo huidig en toekomstig rookgedrag te ontmoe-
digen.9  

Wat is een optimaal tabaksaccijnspercentage?  

Er bestaan verschillende ideeën over de vraag wat het meest optimale 
accijnstarief is:

• Vanuit volksgezondheidsperspectief → tot alle rokers stoppen
•  Vanuit overheidsperspectief → maximale inkomsten maar ook verbe-

tering van de volksgezondheid en verlaging van zorgkosten en andere 
rookgerelateerde kosten

•  Vanuit economisch perspectief → als efficiënte bron van belastinginkom-
sten en ter correctie van externaliteiten en internaliteiten gerelateerd 
aan tabaksgebruik

Een goed begrip van deze verschillende perspectieven helpt bij het 
pleiten voor hogere belastingen.

De Grondbeginselen van  
tabaksaccijns

9  
Paragraaf overgenomen uit 
“The Aspect Consortium”, 
European Commission 
Publication, oktober 2004,” 
pag76 
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De structuur van tabaksaccijns

Tabakproducten zijn in de EU onderworpen 
aan drie soorten belastingen, namelijk twee 
soorten accijnzen en omzetbelasting (BTW).

•  Specifieke  (of vaste) accijnzen worden op-
gelegd als vaste accijns per eenheid product. 
Hetzelfde belastingbedrag geldt ongeacht 
de basisprijs. Hierbij worden prijsverschillen 
tussen goedkopere en duurdere merken niet 
hoger.  

•  Ad-valoremaccijnzen  zijn een percentage 
van de verkoopprijs van tabaksproducten 
(d.w.z. een vast percentage van de prijs af 
producent of de verkoopprijs in de detailhan-
del). In tegenstelling tot specifieke accijnzen 
vergroten ad-valoremaccijnzen bij inflatie 
en/of prijsverhogingen door producenten 
de prijsverschillen tussen goedkopere en 
duurdere merken. De hoeveelheid ingeza-
melde belasting is beschermd tegen inflatie 
en stijgt evenveel als eventuele prijsverho-
gingen. 

Belastingen, wie wint er?

Ik ben 
de beste 
belasting Nee, ikke!
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Waaruit bestaat de prijs van een sigaret?

De volgende grafiek toont de verschillende prijscompo-
nenten van een sigaret:

© Hana Ross

Total exice  tax

Specific excise 
tax = €0.09

Ad-valorem excise 
tax:% of wholesale 
of retail price; e.g 
€0.09 if rate is 30% 
of retail price

VAT / sale tax % 
of (wholesale price 
+ excise tax); e.g. 
€ 0.01 if VAT -15 %)

Retail price = € 0.30

(Pack price = € 6.00)

Total tax  = €
 0.22

Retail margin  
= € 0.01

Wholesale price = € 0.07



12

TOBTAXY / Toolkit Algemene / Tabaksaccijns en illegale handel

Smoke Free Parnership

Contents

De huidige EU tabaksaccijnswet (voor 1 januari 2014) eist: 
 
•  Specifieke belastingen tussen 5% en 76,5% van de totale belastingen: 

(specifieke accijns + proportionele accijns en BTW)
•  Accijnsbelasting minimaal 57% van de gewogen gemiddelde verkoop-

prijs: (uitgezonderd landen met belastingen van minimaal 101 euro 
per 1000 sigaretten)

•  Minimumaccijns € 64 per 1000 sigaretten, ongeacht de gewogen 
gemiddelde verkoopprijs.

Richtlijn van de Raad (“Council Directive”) 2010/12/EU van 16 februari 
2010 vereist dat vanaf 1 januari 2014

•  Specifieke belasting dient tussen 7,5% en 76,5% te bedragen (Speci-
fieke accijns + proportionele accijns en BTW)

•  Accijnsbelasting minimaal 60% van de gewogen gemiddelde ver-
koopprijs uitgezonderd landen met belastingen van minimaal 115 
euro per 1000 sigaretten

•  Bulgarije, Estland, Griekenland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen 
en Roemenie krijgen een uitzonderingsperiode tot 31 december 2017.

•  Minimumaccijns € 90 per 1000 sigaretten ongeacht de gewogen 
gemiddelde verkoopprijs (zelfde uitzonderingslanden tot 31 december 
2017).
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Specifieke belasting

•  Specifieke belastingen zijn eenvoudig toe te passen en hebben de-
zelfde invloed op alle merken binnen een klasse tabaksproducten. Bij 
specifieke belastingen is er echter geen inflatie-indexatie en ze moe-
ten daarom regelmatig bijgesteld worden om dezelfde economische 
impact te behouden.

•  De tabaksfabrikanten kunnen de prijs niet manipuleren om hun be-
lastingplicht te verlagen.

•  Deze belasting leidt tot minder prijsconcurrentie en wordt positief 
beoordeeld door fabrikanten van duurdere sigarettenmerken.

•  De belastingplicht wijzigt niet bij een wijziging in de producenten-
prijs (af fabriek)

Voordelen
• Geeft de overheid meer controle over de belastinginkomsten
•  Houdt de prijsspreiding beperkt, voorkomt overstappen naar een 

ander merk bij belastingverhoging 
• Goedkoper te implementeren
•  Beter voor de volksgezondheid, vooropgesteld dat de fiscale weerslag 

gelijke tred houdt met de inflatie

Nadelen
• Moet regelmatig bijgesteld worden op inflatie- en inkomensniveaus
• Stimuleert de sector tot prijsverhoging om de winst te vergroten

Ad Valorem

Voordelen
• Corrigeert de accijns voor inflatie
• Belastingheffing neemt toe bij hogere prijzen 

Nadelen
• De sector kan meer controle uitoefenen over de hoeveelheid betaalde 

belastingen, door de producentenprijs te manipuleren
• Het leidt tot grotere prijsverschillen waardoor rokers belastingverho-

gingen gaan ontlopen door goedkopere tabaksproducten te kopen 
(bv. van dure sigaretten naar goedkopere shag)

• Het is duurder te implementeren, omdat zowel de waarde als de 
hoeveelheden van verschillende verkochte merken bijgehouden moet 
worden

• Ad-valorem-accijns bevordert prijsconcurrentie hetgeen kan leiden 
tot lagere prijzen.

Het effect van de belastingstructuur
Accijnsheffing heeft, indien correct gebruikt, de potentie om de uiteindelijke prijs van tabaksproducten te verhogen. Er 
moet echter opgemerkt worden dat de twee soorten accijnzen, specifiek en ad-valorem, verschillende impact hebben 
op de totale eindprijs van tabak (indien gebruikt in verschillende combinaties).
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*** Beste praktijk – een combinatie van specifiek en ad-valorem ***

EU-landen gebruiken een belastingstructuur waarin ad-valorem met specifieke accijnzen gecombi-
neerd worden. Daarnaast zijn de landen onderworpen aan een “belastingminimum”, een minimale 
totale belasting per sigaret, ter bescherming van de volksgezondheid en de inkomstendoelstellingen 
van de regering. Het is belangrijk dat zowel dit minimum- als het landenspecifieke belastingniveau 
minimaal gelijke tred houdt met de inflatie, om het afschrikeffect van accijnzen te behouden. 

Als gevolg van verschillen in belastingstructuren en tarieven waren er in januari 2008 
in Europa grote verschillen in de hoeveelheid belasting/accijns per 1000 sigaretten:
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€ 0
Russia Ukraine Bulgaria Romania Lithuania Latvia Estonia Czech 
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Als de stijging van belastingen geen gelijke tred houdt met de inflatie, 
dan betekent dit in de praktijk een belastingdaling. Het aantal ro-
kers zal daarom stijgen en de tabaksinkomsten zullen dalen.

•  Specifieke belastingen kunnen eroderen als gevolg van inflatie en 
stijgende inkomens en moeten daarom gekoppeld worden aan een 
index, om gelijke tred te houden met inflatie- en inkomensniveaus

•  Ad-valorem-accijns wordt automatisch bijgesteld voor inflatie, maar 
alleen als de producentenprijzen evenveel stijgen als de inflatie. Ad-
valoremaccijns wordt niet bijgesteld voor inkomenstoename.  

Het is als zodanig belangrijk om te argumenteren voor automatische 
inflatie- en inkomenscorrectie voor specifieke belastingen, indien dit 
politiek acceptabel is.

Inflatiecorrectie
Inflatie kan het effect van specifieke belasting op tabaksgebruik ero-
deren, indien deze belasting niet geïndexeerd wordt. Het is van belang 
om aandacht te schenken aan de daadwerkelijke prijzen (“real price”) 
van tabaksproducten:

Het effect van inflatie

de daadwerkelijke prijs = huidige (of nominale) 
prijs ÷ prijs van alle goederen en diensten

(uitgedrukt als de consumentenprijsindex CPI)
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Landen met stijgende inkomens moeten letten op de betaalbaarheid  
van tabaksproducten, het gecombineerde effect van prijs en inkomen. 
Dit effect hangt tegelijkertijd af van de prijs en de inkomenselasticiteit.

Het verlagen van de consumptie hangt af van het verlagen van de be-
taalbaarheid van tabak. Er zijn een aantal factoren die de mogelijkheid 
van de bevolking tot het kopen van tabak bepalen:

1  /  Geldende tabaks-belastingtarieven
2  /  Gemiddeld inkomen
4  / Inkomenstoename
5  / Inflatiesnelheid
6  /  Toegang tot goedkopere tabak (kortingsproducten, shag, belas-

tingvrij, gesmokkelde tabaksproducten)

Als deze aspecten in aanmerking worden genomen, is het mogelijk om 
het effect van belastingverhogingen op tabaksconsumptie te schatten.

De betaalbaarheid kan worden gemeten via:

•   De relatieve inkomensprijs (RIP): het percentage van het per 
capita BBP (Bruto Binnenlands Product) dat nodig is om 100 
pakjes te kopen

•   Minuten arbeid om 1 pakje te kunnen kopen: hoe lang een 
gemiddelde werknemer moet werken om 1 pakje sigaretten te 
kunnen kopen

Effect van inkomenstoename – betaalbaarheid

Dat kan ik 
niet betalen

Hoeveel?!?!
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Wijzigingen in betaalbaarheid in Europa 1990 – 2008  10

a / Roemenië: 1994-2008
b / IJsland: 1999-2008
c /Kroatië: 1998-2002

10 
 Bron: Evan Blecher, The Economics of Tobacco Control in Low- and Middle-income Countries, Thesis gepresenteerd ter 
verkrijging van de titel Doctor of Philosophy, School Of Economics, Universiteit van Kaapstad, april 2011
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Het antwoord van de tabaksindustrie 
op belastingen
Het ligt in het belang van tabaksfabrikanten om belastingniveaus zo 
laag mogelijk te houden, zodat tabak relatief goedkoop is. Zo kunnen 
ze meer producten verkopen en meer winst maken.

De tabaksindustrie heeft op allerlei manieren enorme druk gelegd 
op regeringen om belastingen te verlagen of af te zien van verho-
gingen. Ze hebben succes gehad bij het systematisch manipu-
leren van tabaksaccijnssystemen van landen via het geven van 
foutieve informatie waarmee gesuggereerd wordt dat 1) regerin-
gen meer inkomsten ontvangen als zij de belastingen verlagen 
en/of 2) dat inkomsten dalen na belastingverhoging.

Internationale tabaksbedrijven zijn medeplichtig geweest aan 
smokkel om markten uit te breiden, markten te penetreren waar 
binnenlandse tabaksmonopolies bestonden of om te voorkomen 
dat belastingen betaald worden.

•  Waar ad-valorem-accijnzen bestaan, hebben tabaksbedrijven de 
neiging om de basisprijs te verlagen teneinde de inzameling van 
belastingen te verlagen.

•  Waar een specifieke belasting bestaat, vergroten de bedrijven de 
afmetingen van sigaretten om minder belasting per eenheid tabak te 
betalen en hun eigen prijs te verhogen.

Stijgende belastingen hebben 
duidelijk geen effect op  

rookgedrag!

Ik dacht dat we die lui 
konden vertrouwen?

Eén van de vele leugens
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Het berekenen van de impact van een belasting
11  

Het is in theorie mogelijk dat 
de prijselasticiteit van de vraag 
naar een goed of dienst positief 
is, maar dit zou betekenen dat 
consumenten meer goederen of 
diensten afnemen als de prijs 
toeneemt. In de praktijk is dit 
zeer ongebruikelijk.

Bij het inschatten van de impact van tabaksprijzen op tabaksconsump-
tie kunnen gegevens uit het verleden gebruikt worden. Deze impact 
wordt gemeten via de prijselasticiteit van de tabaksvraag. De schatting 
van de prijselasticiteit van de tabaksvraag kan gebruikt worden om de 
impact van huidige of voorgestelde wijzigingen in prijs en belastingen 
op toekomstig tabaksgebruik, belastinginkomsten en toekomstig 
aantal rookgerelateerde doden te voorspellen.

Volgend op een prijs/belastingtoename kan de reductie in de totale 
consumptie van tabak geanalyseerd worden met behulp van de prijse-
lasticiteit van de vraag. Dit is meestal een negatief cijfer11  dat overeen-
komt met het percentage verlaging van de consumptie na een verho-
ging van 1% in de tabaksprijs. Een elasticiteit van -0,4 betekent dat een 
toename van 1% in de prijs zal leiden tot 0,4% reductie in consumptie. 
Meestal komt de helft van dit effect voor rekening van vermindering 
van het aantal rokers, de rest betreft de hoeveelheid gekochte tabak 
van mensen die niet stoppen.

Prijselasticiteit van de vraag varieert per gebied en claims over afname 
in het aantal rokers moeten landenspecifieke informatie in aanmer-
king nemen. Een verhoging van 10% in de prijs in het ene land heeft 
mogelijk niet hetzelfde effect op de consumptie als in ander landen, 
hoewel de prijselasticiteit van de vraag in ontwikkelde landen zoals de 
EU over het algemeen goed vergelijkbaar is. 
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De negatieve relatie tussen tabaksconsumptie en prijs

Hoewel de tabaksindustrie soms het tegendeel beweert, heeft langjarig onderzoek in vele landen aangetoond 
dat de vraag naar tabak gevoelig is voor prijsstijgingen, maar niet zo sterk als meeste niet-essentiële handels-
goederen.

Drie grafieken over de relatie tussen belastingniveau en consumptie benadrukken dit:

12  
GGallus S, Townsend J et al, Price and consumption of tobacco in Italy over the last 
three decades. European Journal of Cancer prevention, 2003; vol 12, issue 4.

Italië 1970 - 2005 12 VK 1971 - 1997 Latvia 2003 - 2010  
(Per Capita Consumption and 
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De relatief lage prijselasticiteit van de vraag naar tabak impliceert dat 
een verhoging van belastingen, zoals later nog zal worden aange-
toond, altijd zal leiden tot hogere inkomsten. Onderzoek heeft laten 
zien dat dit in verschillende contexten opgaat.13  Tabaksbelastingen 
hebben betrekking op een overdracht van economische middelen die 
al geproduceerd zijn (en die daarom niet bijdragen aan het Bruto Bin-
nenlands Product, BBP). Geld wordt van de rokers overgedragen naar 
de schatkist van de staat en deze draagt het geld via overheidsdiensten 
weer over aan de samenleving.

Belangrijke punten:

•   Tabaksconsumptie neemt meestal toe als iemands inkomen stijgt en 
zo is het ook met de totale tabaksinkomsten (de inkomenselasticiteit 
van de vraag is positief).

•   Productie en import kunnen nauwgezet door de regering gecon-
troleerd worden en het is dus relatief eenvoudig deze belastingen te 
innen. 

.

13  
Uit “The Aspect Consortium” 
okt 2004 pag 76 – Context 
referentie = Townsend J. Price 
and consumption of tobacco. 
BMJ 1998, 52: 132-142 
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Als gevolg van belastingverhogingen is de consumptie van sigaretten 
tussen 2005 en 2006 in de gehele EU met iets meer dan 10% vermin-
derd. In de EU-15 heeft de gemiddelde belastingverhoging van 33% 
tussen 2002 en 2006 geleid tot een daling van 16% in het roken. In de 
nieuwe lidstaten heeft een vergelijkbare belastingverhoging van 34% 
vanaf het moment van toetreding (2004) tot einde 2006, geleid tot 
een daling van slechts 1%. Deze kleine vermindering kan waarschijnlijk 
verklaard worden door het relatief lage beginniveau van de belastin-
gen en een zeer lage prijselasticiteit van de vraag. Alle onderzoeken 
tonen aan dat hogere belastingen op sigaretten de inkomsten van de 
overheid verhogen, effectief zijn bij het verminderen van roken en een 
onmiddellijk effect hebben. De toegenomen overheidsinkomsten uit 
hogere belastingen kunnen doorgesluisd worden naar gezondheidsbe-
vordering en stoppen-met-rokenmethoden..

Echter, in de EU is de hoeveelheid verkochte shag, bij veel lagere 
belastingtarieven dan sigaretten, in dezelfde periode met ongeveer 
10% gestegen. Dit is de reden waarom de Europese Commissie heeft 
voorgesteld om de belastingen op shag te verhogen, als stimulans om 
mensen helemaal te laten stoppen met het roken van alle mogelijke 
tabaksproductent 14.

Verhoging van tabaksaccijnzen en  
roken in de EU

14  
Paragraaf overgenomen uit “SFP Spotlight on Taxation and Illicit 
Trade” –www.smokefreepartnership.eu (versie januari 2011)

Effect van accijnsverhogingen op 
overheidsinkomsten

Bij het verhogen van tabaksaccijnzen boven het inflatieniveau treden 
de volgende voordelen op:

Onmiddellijk volgend op een belastingverhoging is er een verhoging 
in de overheidsinkomsten uit tabaksaccijnzen. Zoals aangetoond 
door Townsend (1996) nemen we aan dat de prijselasticiteit van tabak 
(d.w.z. de gevoeligheid van totale tabaksconsumptie op de prijs van 
tabak – in plaats van de eerder besproken prevalentie-elasticiteit) – in 
ons centrale scenario 0,5 is. De consumptie-elasticiteit is het gevolg 
van het totaal aan geconsumeerde tabak/sigaretten op een verande-
ring van 1% in de prijs. De prevalentie-elasticiteit is de wijziging in het 
aandeel van de volwassen bevolking dat rookt, volgend op 1% wijziging 
in de prijs. Dit betekent dat een prijsverhoging van tabaksproduc-
ten leidt tot een verhoging van inkomsten. 

Zie de 

onderstaande 

voorbeelden als 

bewijs: 
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Germany -Tax burden  
vs. Excise revenue

UK -Tax burden  
vs. Excise revenue Italy -Tax burden  

vs. Excise revenue
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Berekeningsmethode van het effect op overheidsinkomsten

Effect op belastinginkomsten – een eenvoudige methode!
•  Belastinginkomsten vóór verhoging = belastingtarief T1 x verkoop Q1, beide vóór verhoging
•  Belastinginkomsten na verhoging = belastingtarief T2 x verkoop Q2, beide na verhoging
•  Zelfs in landen waar de vraag uiterst prijsgevoelig is, is het niet mogelijk inkomsten te 

verlagen door belastingen te verhogen; je komt zelfs niet in de buurt!

Nauwkeuriger:-
Als de prijsstijging (van P1 tot P2) 10% is en e = -0,4 dan is       
Q2/Q1   =   1,1 -0.4   = 0,96 dus het roken neemt met 4% af

Als de prijsstijging 20% is, dan is  
 Q2/Q1 = 1,2 -0.4 = 0,93 dus het roken neemt met 7% (niet 8% zoals u wellicht verwacht, 
omdat de functie exponentieel is)       

•  Als T1/P1 ongeveer 70% is, dan zullen de belastinginkomsten toenemen zolang de prijs-
elasticiteit hoger is dan -1,4

•  Alle onderzoeken geven aan dat de prijselasticiteit veel hoger ligt (-0,2 tot –0,9)
•  Dus als T/P is 0,7 en e = -0,5, dan is de elasticiteit van belastinginkomsten 0,65
•  Of als T/P is 0,5 en e = -0,4, dan is de elasticiteit van belastinginkomsten 0,8    
    

VOORBEELD  1
Als de belastingen op sigaretten stijgen met 30%, met e = -0,5 en T/P = 0,7

•  Dan zouden de belastinginkomsten ongeveer 20% moeten toenemen en
•  De consumptie van sigaretten ongeveer 10% afnemen
•  Als de belastingverhoging niet geheel doorgevoerd wordt, zal de con-

sumptie van sigaretten minder afnemen maar de overheidsinkomsten 
zullen meer toenemen.

 

VOORBEELD  2
Als de belastingen op sigaretten stijgen met 20%, met e = -0,5 en T/P = 0,7

• Dan zouden de belastinginkomsten ongeveer 12,5% moeten toenemen en
• De consumptie van sigaretten ongeveer 6,3% afnemen

Tobacco Taxes and Revenues in UK
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Voordelen voor de overheid van  
tabaksaccijnsverhogingen

Kostenbesparingen voor de zorgsector – Neem het 
Verenigd Koninkrijk als voorbeeld: In 2006 werd er in Engeland 2,7 
miljard pond (3,2 miljard euro) besteed door de NHS (National Health 
Service) aan de behandeling van rookgerelateerde aandoeningen. 
Behandelingskosten nemen evenredig af met het risico van 
ontwikkeling van aandoeningen (als gevolg van een lager percentage 
rokers of een verlaagd risico voor ex-rokers).

Resultaatwinst als gevolg van lager arbeidsverzuim 
- Er bestaat bewijs dat rokers vaker afwezig zijn van het werk dan niet-
rokers. Als er meer mensen stoppen met roken, wordt de productiviteit 
als gevolg van lager arbeidsverzuim hoger.

Verlaagde uitgaven voor ziekte- en 
arbeidsongeschiktheiduitkeringen - Roken wordt gerelateerd 
aan een verhoogd aantal ziekten en hogere mortaliteit. Er wordt geschat 
dat een afname in de uitgaven voor uitkeringen voor mensen in de 
productieve leeftijd met langdurige gezondheidsaandoeningen (zoals 
bijstand en WAO) als gevolg van een afname van het roken wegens 
belastingverhogingen, aanzienlijk lager zullen zijn.

Productieverhoging wegens lagere mortaliteit - Het 
feit dat mensen langer leven houdt tevens in dat er een grotere kans 
is dat zij doorwerken tot hun pensioenleeftijd. Minder roken leidt 
daarom tot productieverhoging wegens verlaagde mortaliteit.

Gewonnen levensjaren - Het 
feit dat mensen langer en gezonder 
leven is op zich een voordeel voor 
deze individuen en de samenleving 
als geheel. De Britse overheid heeft 
bijvoorbeeld geschat dat de extra 
levensjaren (de “waarde” van het 
voorkomen van overlijden) van 
mensen die zijn gestopt met 
roken (of nooit zijn begonnen) 
als gevolg van prijsverhogingen 
ongeveer 1 miljoen pond is.

Hogere belastinginkomsten wegens lager 
ziekteverzuim - textra productie als gevolg van verlaagd 
ziekteverzuim onder mensen die stoppen met roken (of nooit beginnen) 
volgend op de belastingverhoging leiden tot extra inkomstenbelasting, 
bijdragen volksverzekeringen en BTW-inkomsten.

Hogere belastinginkomsten wegens langere carrière 
- het voorkomen van overlijden van mensen in productieve leeftijd 
als gevolg van het stoppen met roken (of nooit beginnen) als gevolg 
van tabaksaccijnsverhogingen zal leiden tot langere carrières, hogere 
inkomstenbelastingen en bijdragen aan volksverzekeringen. Ook 
zullen zij minimaal een deel van hun extra inkomsten besteden en op 
die manier meer BTW afdragen. 

Hieronder staat enkele voordelen voor de overheid van tabaksaccijnsverhogingen:

De extra belastingen 
zijn fantastisch voor 
de inkomsten van het 

land … 
… en voor de 

gezondheid van de 
burgers

Zoveel voordelen
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Sigarettenaccijns en armoede –  
is de accijns regressief?
Lagere sociaaleconomische groepen roken doorgaans meer en lijden 
als zodanig onevenredig veel onder rookgerelateerde aandoeningen, 
met name kanker, hart- en vaakziekten en chronische luchtweg-aan-
doeningen.

Hoewel lagere sociaaleconomische groepen mogelijk meer belasting 
betalen als ze blijven roken, zijn zij tegelijkertijd gevoeliger (elasticiteit) 
dan andere groepen en reageren eerder op prijsverhogingen door 
te stoppen met roken of door minder te gaan roken. Een prijs-
stijging heeft als zodanig de potentie om het aantal rokers in 
deze groep sterker dan welke interventie dan ook te verla-
gen en zal uiteindelijk ook de gezondheidsresultaten van 
deze groep verbeteren.

Belastingen completeren en versterken bovendien 
het effect van voorlichting over negatieve effecten 
van het roken, met name bij groepen waarvan is 
aangetoond dat ze minder actief reageren op voor-
lichtingsmateriaal waarin de risico´s van tabaksgebruik 
worden aangestipt.

Hierbij moet opgemerkt worden dat regeringen gesti-
muleerd moeten worden om een gedeelte van de hogere 
tabaksaccijnsinkomsten te gebruiken voor ontwikkeling, 
gezondheidszorg en/of programma´s voor het stoppen met 
roken onder lagere sociaaleconomische groepen.

26

Voel je rijk . Rook

De leugen van de regressiviteit
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Doelheffingen

Doelheffingen zijn een geoormerkt percentage van belastinginkom-
sten uit tabaksaccijnsverhogingen voor ontwikkeling, gezondheids-
zorg, onderwijs of volksgezondheidsinitiatieven. Doelheffingen kun-
nen door overheden gebruikt worden:

•  Om tabaksontmoedigingsactiviteiten te ondersteunen (zoals in Thai-
land en Californië)

•  Voor tabaksontmoediging en gezondheidsvoorlichting (zoals in Fin-
land, Roemenië, Estland, Polen, Slovenië, Litouwen)

•  Voor gezondheidszorg of zorgverzekeringen (zoals in VK, Grieken-
land, Ierland, Portugal, Oostenrijk) 

Andere landen gebruiken tabaksaccijnzen voor algemene ontwikke-
ling of andere doelen.

.

Het WHO Kaderverdrag inzake Tabaksontmoediging 
(FCTC)

Het FCTC is een supranationaal verdrag met het doel “…huidige en toekom-
stige generaties te beschermen tegen de verwoestende gezondheidseffec-
ten en sociale, milieu- en economische gevolgen van tabaksconsumptie en 
blootstelling aan tabaksrook” door een reeks universele standaarden aan te 
nemen waarin de gevaren van tabak erkend worden en waarin het wereld-
wijde gebruik in alle mogelijke vormen beperkt wordt.

FCTC en belastingheffing

Alle landen die het FCTC implementeren moeten bij het bepalen van belas-
tingbeleid doelen met betrekking tot volksgezondheid in aanmerking nemen. 
Deze worden vermeld in de artikelen 6 en 15 van het verdrag:

Artikel 6 stelt dat de ondertekenende regeringen erkennen dat:
•  Prijs- en belastingmaatregelen een doeltreffend en belangrijk instrument 

zijn om de tabaksconsumptie door diverse geledingen van de bevolking, in 
het bijzonder jongeren, te verminderen;

•  Ze verplicht zijn tot het uitvoeren van belastingbeleid en, waar passend, 
prijsbeleid inzake tabaksproducten, zodanig dat een bijdrage wordt gele-
verd aan de gezondheidsdoelen gericht op de vermindering van de tabaks-
consumptie; 

•  Ze verplicht zijn tot het verbieden of beperken, naar gelang van het geval, 
van de verkoop aan en/of de invoer door internationale reizigers van belas-
ting- en accijnsvrije tabaksproducten.

.

Internationaal /  
wereldwijd perspectief
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Artikel 15 stelt dat de ondertekenende regeringen:
•  Gegevens moeten controleren en verzamelen over internationale 

handel in tabaksproducten, inclusief illegale handel
•  Wetgeving tegen illegale handel in tabak in werking moeten stellen 

of versterken
•  Nagemaakte en smokkeltabak moeten vernietigen
•  Maatregelen moeten aannemen en invoeren om de verspreiding van 

tabaksproducten te controleren

Update van COP4  

Het belang erkennend van een sterke internationale samenwerking 
bij het uitbannen van illegale handel in tabaksproducten, hebben de 
ondertekenende partijen van het WHO Kaderverdrag inzake tabaks-
ontmoediging (FCTC) een onderhandelingsinstantie gevormd om een 
Protocol over illegale handel in tabaksproducten te ontwikkelen. 

De meer 135 partijen van het FCTC hebben tussen 2008 en 2012 vijf 
keer vergaderd over een internationaal verdrag om de illegale handel in 
tabaksproducten te bestrijden. In april 2012 bereikten ze overeenstem-
ming over een tekst van het Protocol. Het verdrag over illegale handel 
werd opgesteld als aanvullend verdrag, of Protocol, behorende bij het 
FCTC. Artikel 15 van het FCTC zegt dat de Conventie iets moet doen aan 
alle vormen van illegale handel in tabaksproducten, inclusief smokkel, 
illegale productie en namaak.

Het Protocol bepaalt de regels voor het bestrijden van illegale handel in 
tabaksproducten via controle van de aanleverketen. Het stelt boven-

dien vast wat onwettig gedrag is en bepaalt handhavingsmaatregelen 
en internationale samenwerking.

In het Protocol spreken de partijen af om een wereldwijd volgsysteem 
voor tabaksproducten op te stellen. Bovendien werd overeenstem-
ming bereikt over andere maatregelen zoals de uitgifte van belasting-
zegels, aansprakelijkheid, handhaving, het delen van informatie en 
wederzijdse juridische hulp. De maatregelen zijn opgesteld om illegale 
handel in tabaksproducten tegen te gaan en zo mogelijk uit te bannen.

Het Protocol zal ter overweging en goedkeuring worden ingediend 
tijdens de Conferentie van de Partijen (COP5) van het WHO-FCTC in 
Seoul, Zuid-Korea, in november 2012.

Als het Protocol wordt aangenomen, zou dit het eerste Protocol zijn 
behorende bij het WHO FCTC Kaderverdrag, dat zelf als zodanig het 
eerste en enige gezondheidsverdrag was dat onder auspiciën van de 
WHO ontstond. Het Protocol zal van kracht worden nadat 40 landen 
het geratificeerd hebben. 

International / Global Perspective
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De wetgeving van de Europese Unie heeft grote invloed op de hoogte 
van tabaksaccijnzen in Europa. Deze wetgeving bepaalt de minimum-
accijnstarieven voor alle EU-landen:

“De totale accijns (specifieke en ad-valoremaccijns exclusief btw) op 
sigaretten bedraagt ten minste 57% van de gewogen gemiddelde klein-
handelsprijs van de tot de consumptie vrijgegeven sigaretten. Onge-
acht de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs bedraagt die accijns 
niet minder dan 64 EUR per 1000 sigaretten.”

Richtlijn van de Raad 2010/12/EU15 van 16 februari 2010 heeft de tabaks-
belastingregels van de EU geactualiseerd zodat een hoger volksge-
zondheidniveau gegarandeerd wordt. Het concept van MPPC (meest 
gevraagde prijsklasse) is nu vervangen door de gewogen gemiddelde 
prijs (WAP, ‘weighted average price’) als referentiepunt voor de mini-
mumeisen van de EU. Dit is terecht, omdat de markten tegenwoordig 
meer dynamisch zijn, met verschillende populaire merken en regelmatig 
veranderende sigarettenprijzen. Het vervangen van de MPPC door de 
WAP van alle sigaretten voor het bepalen van de belastingvoet garan-
deert transparantie en een gelijk speelveld voor alle fabrikanten. Boven-
dien, in een poging de gezondheidsdoelstellingen van tabaksaccijnzen 
te benadrukken, zal de monetaire minimumheffing nu gelden voor alle 
sigaretten en zal ze de volgende vijf jaar stapsgewijs verhoogd worden 
tot €90 op alle sigaretten, ongeacht de WAP, met een totale accijnshef-
fing op sigaretten van tenminste 60% van de WAP. 

Deze verhoging van de minimumheffingen verkleint de afstand tus-
sen de goedkoopste en de duurste sigaretten in de EU. Per 1 januari 
2011 geldt er geen maximale prijsstop voor de minimale belastingvrije 
waarde meer. Per 1 januari 2012 mag de specifieke component van de 
accijns niet minder dan 7,5% en niet meer dan 76,5% bedragen van het 
totale belastingaandeel, zodat lidstaten meer flexibiliteit krijgen in het 
bepalen van een balans tussen de twee accijnselementen, afhankelijk 
van de kenmerken van hun eigen nationale sigarettenmarkt16.

Artikel 168 van het EU-verdrag

De EU-tabaksaccijnsregels moeten ontwikkelingen in het EU-beleid 
weerspiegelen, zoals artikel 168 van het EU-verdrag waarin staat dat al 
het EU-beleid in grote mate moet bijdragen aan bescherming van de 
volksgezondheid.

Schengenzone en de Europese Economische Ruimte

De grenzenloze vrijhandelszone op het vasteland van Europa maakt 
vrije verplaatsing van mensen en goederen mogelijk. Het transport van 
tabak dient gecontroleerd te worden – transport van sigaretten tus-
sen landen is vastgesteld op een maximum van 800 sigaretten, 400 
cigarillo’s, 200 sigaren en 1kg tabak 17. Als een individu door de douane 
wordt gestopt, moet men bewijzen dat de tabak voor eigen gebruik is 
als er grotere hoeveelheden de grenzen overgebracht worden. De aard 
van dit systeem kan problemen veroorzaken voor landen die de natio-
nale belastingen op tabak willen verhogen:

15  
>> Download PDF (versie 

april 2011)

16  
Paragraaf overgenomen uit 
“WHO Technical Manual on 
Tobacco Tax Administration” 
pg.64  -  

>> Download PDF 
(accessed January 2011)

17  
>> Discover More (versie 
januari 2011)

Het Europees perspectief:  
de huidige richtlijn EU-tabaksaccijnzen

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0001:0007:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0001:0007:NL:PDF 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0001:0007:NL:PDF 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf 
http://europa.eu/travel/shop/index_nl.htm#tobacco
http://europa.eu/travel/shop/index_nl.htm#tobacco
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Prijsdifferentiatie

Als er tussen twee Schengenlanden een aanzienlijk prijsverschil be-
staat in tabak waarover belasting is betaald, treedt meestal grensover-
schrijdend transport van tabak op tussen de jurisdictie met lagere prij-
zen naar een andere jurisdictie met hogere prijzen. Dit transport kan 
legaal zijn, zoals iemand die in een grensplaats woont en het andere 
land bezoek om de maximale wettelijke hoeveelheid tabak te kopen, of 
illegaal, als iemand meer dan de maximale hoeveelheid in het goedko-
pere land koopt en dit voor een lagere prijs doorver-
koopt in het gebied met hogere prijzen.

Deze situatie kan problemen veroorza-
ken voor landen die hun belastingen 
(en dus de prijs) op tabak willen 
verhogen. Alle prijsverhogingen 
van tabak in landen die gren-
zen aan gebieden met lage 
prijzen kunnen een grote 
prijsdifferentiatie creëren en 
aldus potentiële voordelen 
tenietdoen door legale en 
illegale handel in tabak 
waarover belasting is betaald. 
Of, om het simpel te zeggen, con-
sumenten hebben toegang tot 
goedkopere tabak uit andere 
bronnen.

Deze situatie wordt bena-
drukt door de tegenstanders 
van tabaksaccijnsverhogingen.

Smokkel

De smokkel van tabak waarover geen belastingen is betaald van buiten 
de Schengenzone is een serieuze zaak. Als deze tabak de Schengenzone 
binnenkomt, kan het in potentie even vrij verplaatst worden als elk ander 
handelsgoed, als het niet door de douane gecontroleerd wordt. Een 
toename in smokkel via elk willekeurig invoerpunt naar de Schengenzone 
kan de consumentenmarkt overspoelen met goedkope tabak. Deze situ-
atie heeft de potentie om prijsverhogingen teniet te doen, omdat consu-
menten toegang krijgen tot goedkopere tabak uit illegale bronnen. 

Er moet echter opgemerkt worden dat de meeste rokers legale sigaret-
ten kopen en niet bereid zijn tot het reizen over grote afstanden om 
goedkopere producten te kopen. Hoewel er een grote variatie in prij-
zen bestaat tussen Europese landen (zie onderstaande kaart) zijn de 
meeste regeringen in staat om met succes hun belastingen te verho-
gen. Regeringen moeten wegens angst voor smokkel niet ontmoedigd 
worden in het verhogen van tabaksaccijnzen, maar moeten overtuigd 
worden van het belang van het naar boven bijstellen van belastingen, 
leidend tot winst voor zowel regeringen als de volksgezondheid.

Ik ben gek op Europa… … maar je moet wel 
weten waar je moet 

kopen!

Disharmonisatie
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Sommige rokers proberen de kosten van het roken te verminderen of 
om de effecten van belastingverhogingen te verkleinen – op legale en 
illegale wijze.  

Legale maatregelen waarmee rokers hun kosten 
verminderen:

• Overschakelen naar goedkopere sigaretten
• Overschakelen naar shag
•  Grensoverschrijdend inkopen van toegestane hoeveelheden voor 

persoonlijk gebruik (legaal belasting betaald) 
• Duty-free (legaal belastingvrij)

Om legale maatregelen ter verlaging van kosten te 
voorkomen, moeten regeringen:

•  De belastingen van verschillende tabaksproducten op hetzelfde peil 
brengen en minstens gelijke tred houden met inflatie. Indien moge-
lijk alle producten evenredig belasten

•  Afspraken maken met buurlanden om de prijzen op hetzelfde niveau 
te brengen 

•  Meer vertrouwen op specifieke belastingen om te voorkomen dat 
rokers overschakelen naar andere merken (prijsverschillen worden 
kleiner als de belasting is vastgesteld per pakje)

.

Illegale maatregelen waarmee rokers hun kosten 
verlagen zijn onder meer:

•  Kleinschalige smokkel (sigaretten uit een gebied met lagere prijzen, 
niet voor persoonlijk gebruik/ boven toegestane hoeveelheden voor 
persoonlijk gebruik) 

•  Illegale belastingontduiking: smokkel
•  Illegale koop via internet of telefoon 
  

Om illegale maatregelen ter 
verlaging van kosten te voorkomen, 
moeten regeringen:

•   Beveiliging, controle en preventieve 
maatregelen tegen smokkel versterken

•    Het gebruik van belastingzegels stimuleren
•   Vergunning voor de verkoop aanscherpen 
•    Identificatie en controle van consumenten (due 

diligence)
•   Het gebruik van volgtechnieken (track & trace) 

vergroten
•    Het bijhouden van registratie vergroten
•    Het tegengaan van verkoop via internet of via 

andere telecommunicatiemiddelen
•    Het beperken, licenceren of verbieden van tabak uit 

vrijhandelszones en belastingvrije winkels  

Het ontlopen en ontduiken van belastingen
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Het ontlopen van belastingen betreft legale activiteiten om minder of geen 
belastingen te betalen. Belastingontduiking betreft illegale activiteiten om 
minder of geen belastingen te betalen. Het ontlopen van belastingen is bij-
voorbeeld het kopen van tabaksproducten in gebieden met lagere belastingen 
door individuele tabaksgebruikers die wonen in gebieden met hoge belastin-
gen, voor eigen gebruik en binnen de douanerechterlijke beperkingen. 

Belastingontduiking betreft illegale activiteiten om minder of geen belas-
tingen te betalen en omvat het kopen van gesmokkelde of illegaal geprodu-
ceerde tabaksproducten. De meestgebruikte term in deze context is smok-
kel. Smokkel, belastingontduiking en illegale handel is echter niet hetzelfde. 
Smokkel betreft producten die illegaal over de grens verhandeld worden. 
Het illegaal oversteken van grenzen tussen jurisdicties is een belangrijk ken-
merk van smokkel.

Illegale handel is echter een veel breder concept en wordt in artikel 1 van de 
WHO FCTC gedefinieerd als “elke handeling of gedraging die bij wet verbo-
den is en die betrekking heeft op productie, verzending, ontvangst, bezit, 
distributie, verkoop of aankoop, met inbegrip van elke handeling of gedra-
ging die deze activiteiten beoogt te vergemakkelijken.”18 IIllegale handel om-
vat zowel gesmokkelde als illegaal geproduceerde tabaksproducten. Illegale 
productie betreft de onwettelijke productie van tabaksproducten. Een vorm 
van illegale productie is namaaktabak, waarbij de geproduceerde produc-
ten een handelsmerk dragen zonder toestemming van de eigenaar van dat 
handelsmerk. Illegaal geproduceerd producten kunnen op de binnenlandse 
markt verkocht worden of naar een andere jurisdictie gesmokkeld worden. 

Smokkel en illegale handel
Sigaretje?

He, ben je naar 
China geweest !?!

Nou, niet echt. Ik 
heb ze gekocht van 
iemand in de metro!

Met de groeten uit China?

18  
World Health Organization. WHO Framework Convention on 
Tobacco Control. Geneva, World Health Organization, 2003. 
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Soorten smokkel  

De smokkel van goedkope of namaaktabak op een legale markt kan 
het positieve effect van belastingen verlagen. Prijsgevoelige consumen-
ten kunnen de prijsverhoging ontlopen door goedkopere producten te 
zoeken. Regeringen kunnen door deze praktijk eveneens inkomsten 
verliezen, omdat er nooit belastingen betaald is, of slechts tegen een 
minimumtarief in een andere land. 

Grootschalige smokkel  van tabaksproducten omvat het illegale 
transport, distributie en verkoop van grote partijen sigaretten, georga-
niseerd door criminele netwerken die over het algemeen alle belastin-
gen ontduiken. 

Kleinschalige smokkel betreft smokkelactiviteiten van individuen of 
kleine groepen die illegaal kleine partijen belaste tabaksproducten im-
porten. Het betreft bijvoorbeeld het kopen van tabak in landen met lage 
belastingtarieven in hoeveelheden die de grenswaarden van douaneregels 
overschrijden, voor doorverkoop in landen met hoge belastingtarieven.

Oorzaken van illegale handel

Niet-gedeclareerde productie is één oorzaak van illegale handel. In 
2008 produceerden en importeerden grote internationale tabaksbe-
drijven bijna 130 miljard sigaretten in Oekraïne, 30% meer dan de lokale 
markt zou kunnen consumeren. Deze “extra” sigaretten verdwijnen in 
Oekraïne en voeden de zwarte markt in de rest van Europa. 19 UNiet-
gedeclareerde productie is een groot probleem in veel regio´s en is vaak 
het gevolg van inadequate controle van het productieproces door de 
autoriteiten.  

Lakse handhaving en lage straffen: Smokkelaars hebben het 
meestal goed in landen waar smokkel getolereerd wordt, waar hand-
having laks en corruptie wijdverspreid is, en waar de grenscontroles 
zwak zijn. Daarnaast beschouwen veel landen het smokkelen van 
tabak niet als een ernstige misdaad en leggen ze straffen op die slechts 
een fractie vormen van straffen die staan op het smokkelen van farma-
ceutische producten of vuurwapens. Dit maakt tabak aantrekkelijker 
voor smokkelaars, die de enorme winstpotentie afwegen tegen de 
kleine kans om gepakt, veroordeeld of beboet te worden.

Zwaktes in het transitsysteem: Het gebrek aan veiliger transport-
systemen voor sigaretten in de internationale handel voedt de zwarte 
markt, door smokkelaars toegang te bieden tot een groot aanbod aan 
sigaretten zonder enige belastingen en heffingen.

Informele distributienetwerken: Het gebrek aan registratie van alle 
spelers die betrokken zijn bij de distributie van sigaretten, in sommige 
landen met name ongeregistreerde straatverkopers, hindert de wets-
handhaving en vereenvoudigt smokkel.

Grensoverstijgende prijsdifferentiatie: Prijsverschillen zijn een 
belangrijke factor bij kleinschalige smokkel. Het is van veel minder 
belang bij grootschalige, georganiseerd smokkel van sigaretten voor 
“doorvoer”. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is smokkel veel 
minder algemeen in Scandinavische landen en landen van het Gemene-
best waar hoge tabaksaccijnzen gelden.

Belastingvrije verkoop: De aanwezigheid van grote hoeveelheden 
belastingvrije tabaksproducten in de internationale handel werkt 
smokkel in de hand.

19  
Lavrov V. Ukraine’s ‘lost’ 
cigarettes flood Europe. 
Washington, The Center 
for Public Integrity, 2009. 
http://www.publicintegrity.
org/investigations/tobacco/
articles/entry/1438/. 

http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/. 
http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/. 
http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/. 
http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/. 
http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/. 
http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/. 
http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles/entry/1438/. 
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Gebrek aan middelen: Veel landen zetten niet genoeg middelen in 
om tabaksaccijnzen te handhaven en komen pas in actie als het te laat 
is en er al een serieus smokkelprobleem is ontstaan. Het is veel moei-
lijker om eenmaal bestaande smokkelnetwerken uit te roeien dan om 
maatregelen te nemen voordat netwerken wortel schieten.

Gebrek aan effectieve internationale samenwerking: Hoewel 
internationale verdragen en andere mechanismes ontwikkeld zijn 
ter controle van de smokkel van farmaceutische medicijnen, illegale 
drugs, vuurwapens en andere producten, zijn er geen vergelijkbare 
systemen ingevoerd voor het reduceren van tabakssmokkel. 20

De effecten van illegale handel 

De omvang van illegale handel varieert per land en bedraagt tussen 
1% en ongeveer 40-50% van de markt. Wereldwijd is het 11,6%, 16,8% 
in lage inkomenslanden en 9,8% in hoge inkomenslanden. De totale 
verliezen aan inkomsten zijn ongeveer 40,5 miljard dollar per jaar 21  
De smokkel van tabak ondermijnt één van de meest belangrijke onder-
delen van gezondheidsbeleid – het verhogen van tabaksaccijnzen als 
financiële stimulans om niet te roken. Smokkel van tabak kost levens 
omdat er meer gerookt wordt. Illegale tabakshandel is een internati-
onaal probleem dat om een wereldwijd antwoord vraagt. Een Proto-
col voor controle van illegale handel wordt momenteel opgesteld als 
onderdeel van het WHO Kaderverdrag inzake Tabaksontmoediging 
(FCTC).

Illegale handel en wereldwijd tabaksaccijnsbeleid: Zoals hier-
boven gesteld is het verhogen van tabaksaccijnzen één van de meest 
effectieve maatregelen om te voorkomen dat kinderen gaan roken en 
te stimuleren dat volwassenen stoppen. Smokkel – en de angst voor 
smokkel – is een belemmering geworden om wereldwijd belastingen 
te verhogen. De tabaksindustrie profiteert van deze angst en overtuigt 
beleidsmakers over de hele wereld dat vrijwel elke tabaksaccijnsverho-
ging zal leiden tot oncontroleerbare smokkel, verlies van inkomsten 
voor de overheid en grootschalige criminaliteit.

Toch zijn er van de honderden succesvolle tabaksaccijnsverhogingen 
wereldwijd slechts enkele gevallen waarin smokkel zo´n groot pro-
bleem werd dat de regering besloot de belastingen te verlagen. Alleen 
in Canada (1994) en Zweden (1998) hebben de regeringen de tabaksac-
cijnzen verhoogd en vervolgens verlaagd vanwege zorg over smokkel. 
In beide gevallen nam het aantal rokers toe en liepen de overheden 
tabaksaccijnzen mis. In Canada is inmiddels onomstotelijk bewezen 
dat de tabaksindustrie zelf betrokken was bij het faciliteren van een 
groot deel van de smokkel. De tabaksindustrie werd door haar suc-
ces in Canada aangemoedigd om agressief te lobbyen tegen grotere 
prijsverhogingen in de Verenigde Staten in 1994 en in 1998. Over de hele 
wereld hebben zij het “Canadese voorbeeld” als voorbeeld en dreige-
ment gebruikt tegen regeringen die grotere accijnsverhogingen over-
wogen, ondanks dat het verlagen van accijnzen in Canada heeft geleid 
tot hogere tabaksconsumptie en lagere belastinginkomsten. Hiervan 
profiteerde uiteindelijk uitsluitend de tabaksindustrie.
 

20  
>> Download the PDF  
  (versie januari 2011)

21  
Joossens L, Merriman D, Ross 
H, Raw M. The impact of 
eliminating the global illicit 
cigarette trade. Addiction, 
2010; 105: 1640-9. 

http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/ILL_facts_en.pdf
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Het leveren van sigaretten met korting: Smokkel resulteert in 
sigaretten die met een korting aan jongeren en aan prijsgevoelige 
rokers verkocht worden, jongeren die anders wellicht zouden stoppen 
met roken.

Het openen van markten voor westerse merken en reclame: 
In sommige landen wordt de beschikbaarheid van westerse merken 
juridisch beperkt. Hoewel de oorspronkelijke bedoeling in veel geval-
len de bescherming van binnenlandse tabaksfabrikanten was, is er 
sterk bewijs dat deze beperkingen tevens de volksgezondheid een 
dienst hebben bewezen door het verminderen van de promotie van 
tabaksproducten aan vrouwen en jongeren. Zulke beperkingen zor-
gen meestal ook voor minder concurrentie en aantrekkingskracht van 
tabaksproducten, waardoor minder mensen gaan roken. Volgens het 
vakblad World Tobacco heeft smokkel “geholpen bij het promoten van 
enkele van de toonaangevende wereldmerken op markten die afgeslo-
ten waren voor buitenlandse import en waar de vraag naar westerse 
sigaretten toen kon stijgen.” 

Minder financiering van tabaksontmoediging: Illegale sigaret-
tenhandel kost regeringen tientallen miljarden euro´s per jaar aan 
gederfde belasting- en douane-inkomsten. In een toenemend aantal 
landen zijn de overheidsinkomsten uit tabaksaccijnzen een belangrijke 
financieringsbron voor effectieve tabaksontmoedigingsprogramma´s 
geworden. Zelfs de suggestie van smokkel berooft tabaksbestrijding 
van één van haar meest veelbelovende bronnen van broodnodige 
financiering.22

22  
>> Download the PDF   
(versie januari 2011)

http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/ILL_facts_en.pdf
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In het begin van de jaren ‘90 besliste het Verenigd Koninkrijk, 
dat een van de hoogste percentages doden door roken ter 
wereld had, voor een beleid tot zou moeten leiden tot halvering 
van het aantal roken door een hoge specifieke en een lage ad-
valoremaccijns op sigaretten, en tevens uitsluitend specifieke 
belastingen op andere tabak. Later ontstonden er ernstige 
problemen met smokkel en was er beleid nodig om de smokkel 
in te dammen. In 2000, 2006 en 2008 werden accijns- en 
smokkelstrategieën opgesteld, werd het aantal douaniers groter 
en werden scanners geïntroduceerd. 

De accijnsverhogingen waarover beslist werd:
• 1993-1996: tariefsverhogingen 3% boven inflatieniveau; 
• 1997: verhoogd tot 5% boven inflatieniveau
• 2000: tarieven vastgesteld bij elke begroting 
• 2001-2008: alleen toename volgens inflatie 
• 2009: nogmaals een echte prijsstijging  

Daarnaast werden in het Verenigd Koninkrijk de volgende maat-
regelen geïntroduceerd:
• Belastingzegels
• Wetgeving ten aanzien van de leverketen
• Echtheidskenmerken
• Nieuwe marketingstrategie
• Memoranda van overeenstemming (MOU):
   -  Een MOU (‘Memorendum Of Understanding’) is een vrijwillige, 

niet juridisch bindende overeenkomst zonder boetebepalingen. 
Misschien is het daarom niet te verwonderen dat de tabaksindus-
trie ze graag ondertekent: Gallaher was de eerste in april 2002, 
BAT ondertekende er een in oktober 2002 en Imperial Tobacco 
in juli 2003. Werken ze? In 2001-2002, het jaar voordat Gallaher 
een MOU met de regering ondertekende, vertegenwoordigden 
hun merken Dorchester en Sovereign ongeveer 12% van de Britse 
inbeslagnames door de douane van echte Britse merken. In 
2003-2004, het jaar na ondertekening, steeg dit tot 74%. Uit deze 
gegevens is het moeilijk te beargumenteren dat deze MOU´s enig 
effect hebben23.  Daarom zijn NGO´s niet erg voor dit soort over-
eenkomsten.

Casestudy over de Britse actie tegen 
tabakssmokkel   

23  
Joossens L, Raw M. Progress 
in combating cigarette 
smuggling: controlling the 
supply chain. Tobacco Control 
2008; 17:399-404

Contents
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Tabakssmokkel in het Verenigd Koningkrijk nam af tot 11% 24

Het effect van belastingen op de daadwerkelijke sigaret-
tenprijs in het Verenigd Koningkrijk 1998 – 2008. In reële 
termen stegen prijzen in 10 jaar met 28% 
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Effecten van Britse actieplannen

Percentage rokers verlaagd:

• Bij volwassenen van 28% tot 21% 
• Bij kinderen van 13% tot 6% 

Smokkel verminderd van 23 tot 13%:

• Belastinginkomsten stegen en bleven vervolgens gelijk 
• Op de lange termijn zijn minstens 1,2 miljoen levens gered 

24  
Bron: Michael Eriksen, Judith Mackay, Hana Ross, The Tobacco Atlas, 
Fourth Edition, American Cancer Society, World Lung Foundation, 
2012.

Case Study Contents
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Fabeltjes over tabaksaccijnzen en tegenargumenten
Hieronder staan de belangrijkste argumenten tegen verhogingen van tabaksaccijnzen. Elk argument wordt gevolgd door een weerlegging:

De vraag naar sigaretten en tabak is relatief weinig elastisch. Als het belastingtarief stijgt, 
vermindert het roken, rokers besteden meer en de inkomsten uit tabak stijgen.
Als belastingen stijgen vermindert de consumptie. Dit betekent lagere kosten voor de zorg 
en als zodanig grotere netto-inkomsten voor de regering. Andere niet-accijns tabaksont-
moedigingsmaatregelen verlagen de inkomsten uit belastingen. Het mogelijk niet-ingezamelde 
belastinggeld is nog niet verloren voor de economie. Het wordt van tabak overgebracht naar andere 
goederen die gekocht worden en waarover belastingen betaald worden.
Hogere consumptie leidt tot een korter leven en daarom een lagere reductie in de latere zorgkosten. 
Daarom blijkt dat zorgkosten op de lange termijn vergelijkbaar zijn voor rokers en niet-rokers. Dit 
argument is vertekend, omdat het geen rekening houdt met de waarde van het menselijk leven en 
het effect van een slechte gezondheid op economische groei (een hogere levensverwachting is direct 
gerelateerd aan hogere economische groei).
 De correcte benadering omvat een meer veelomvattend gebruik van economische argumenten, 
waaronder het bepalen van de waarde van een mensenleven. Dit kan bereikt worden via het gebruik 
van voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren, of de indicator voor gezonde levensjaren, die later in 
deze toolkit verder uitgelegd wordt.

Onjuiste logica
Als tegenargument voor de bovenstaande bewering zou logisch volgen dat, als de belastingen verlaagd 
worden, dat dan de inkomsten van de overheid zouden toenemen? Dit is onjuist. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan komt uit Canada waar de tabaksaccijnzen in 1994 verlaagd werden na sterke druk uit de tabaks-
industrie, in een slecht overwogen poging om de verliezen als gevolg van smokkel terug te winnen.
Eén jaar na invoer van de belastingverlagingen bleek dat de inkomsten sterk lager waren en dat de 
consumptie van sigaretten was gestegen. 25 26 Dit betekende een enorme netto teruggang in de 
Canadese begroting als alle economische en sociale kosten in aanmerking genomen worden.

25  
Shafey O, Eriksen M, Ross H, Mackay J. The tobacco atlas 
(3rd ed.). Atlanta, GA: American Cancer Society, 2009 

26  
Blecher E, van Walbeek C. An international analysis of 
cigarette affordability. Tob Control 2004;13:339-46.   

>> Discover More

Fabel Weerlegging

Als de belastingen  
stijgen, dalen de  
inkomsten voor de 
overheid 

01

www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1747952&blobtype=pdf
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02

03
Tabaksfabrikanten 
profiteren niet van 
smokkel

Een stijging van 
belastingen vergroot de 
illegale handel

De tabaksindustrie beweert dat de grote verschillen in belastingtarieven mensen zullen verleiden 
tot smokkel en zwarte markt. Hoewel deze bewering op enige waarheid rust, is dit soort smokkel 
verantwoordelijk voor slechts een klein gedeelte van de illegale sigaretten in de EU. Het merendeel 
van de tabakssmokkel vindt plaats op veel groter schaal, complete containers onbelaste sigaretten, 
miljoenen per keer. Omdat er nergens heffingen betaald worden, hebben dalende tabaksheffingen 
geen effect op dit soort smokkel.
Tabaksbedrijven beweren dat belastingtarieven verlaagd moeten worden om smokkel tegen te 
gaan. Dit heeft, zoals hierboven beschreven, geen effect op de enorme bulk aan gesmokkelde tabak, 
waarvoor nog steeds geen enkele heffing betaald zou worden. Zelfs als het effectief zou zijn bij het 
inperken van de kleinschalige handel in gesmokkelde tabak moet de roep tot verlaging van belas-
tingheffingen niet gevolgd worden. Het zou geheel verkeerd zijn om een perfect rationeel en effec-
tief beleid om te draaien als gevolg van criminele activiteit. Een beter alternatief is het verhogen van 
de kosten en risico´s van het smokkelen, door het verhogen van de straffen en het verbeteren van de 
handhaving. 27 Grootschalige smokkel is veel meer een kwestie van aanbod dan van vraag.

Dit argument is onjuist. Tabaksfabrikanten profiteren op vier verschillende manieren van smokkel:
•  Ze worden betaald voor sigaretten die later gesmokkeld worden en verhogen zo de omzet;
•  Smokkel zorgt voor een constant aanvoer van goedkope sigaretten zodat weifelende rokers ver-

slaafd gehouden kunnen worden;
•  Gesmokkelde sigaretten die door de douane in beslag genomen worden, moeten vervangen wor-

den om aan de vraag naar het product te voldoen. Dit betekent dat de tabaksfabrikanten twee 
keer verdienen aan in beslag genomen sigaretten, en vooral,

•  Het biedt hen een argument voor lagere belastingen (en daardoor verhoogde consumptie) op de 
legale markt. 

Fabel Weerlegging

27 
>> Download the document

http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_217.pdf
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Tabaksaccijnzen 
zijn oneerlijk 
tegenover lagere 
inkomens-groepen

Roken is een “persoon-
lijke keuze” en dient niet 
door belasting bestraft 
te worden

04

05

Hoewel het juist is dat de belastingen buitenproportioneel worden betaald door armere inkomensgroepen, 
veronachtzaamt het argument dat tabaksaccijnzen oneerlijk zouden zijn enkele belangrijke punten over 
lage inkomensgroepen:
Armere inkomensgroepen zijn prijsgevoeliger dan mensen met hogere inkomens, waarmee de waar-
schijnlijkheid dat zij stoppen of niet beginnen met roken toeneemt. Deze groepen roken vaker dan hoge 
inkomensgroepen (omdat armere inkomensgroepen vaker blootgesteld worden aan negatieve sociale 
gezondheidsfactoren zoals slecht milieu, weinig onderwijs en sociale druk om te roken). Ze leiden buiten-
proportioneel vaak aan longkanker, hart- en vaakziekten en bronchitis. 
Zoals ASH UK het zegt: tabaksaccijnzen zijn volledig te voorkomen en het stoppen met roken is de meest 
geschikte reactie voor armere inkomensgroepen. Roken is echter verslavend en stoppen is moeilijk. Daar-
om moeten regeringen gestimuleerd worden om tabaksaccijnzen toe te passen voor de voorlichting van 
programma´s voor het stoppen met roken voor armere inkomensgroepen. 28

28 
>> Download the document

Dit argument is een subjectieve claim gebaseerd op het beginsel van keuzevrijheid. 
Dit argument miskent echter een aantal belangrijke factoren:

•  Iedereen moet belasting betalen en rokers moeten hun steentje bijdragen aan de externe kosten die 
ze veroorzaken.

•  Roken is chemisch en fysiologisch verslavend en rokers kunnen niet kiezen als ze verslaafd zijn.
•  De meeste rokers zouden graag stoppen met roken maar doen dit niet door een gebrek aan stimu-

lans. Goedkoop en makkelijk verkrijgbare tabak is zeker geen stimulans om te stoppen.
•  De meeste rokers raken verslaafd als jonge tieners, voordat ze de kans hebben om te “kiezen” en als 

volwassenen een rationele keuze te kunnen maken.

Fabel Weerlegging

http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_217.pdf
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De indicator gezonde levensjaren (Healthy Life Years – HLY) is een 
structurele Europese indicator ontwikkeld in 2005 en berekend door 
Eurostat. Het geeft het aantal resterende levensjaren aan dat een per-
soon van bepaalde leeftijd (meestal bij geboorte) te leven heeft zonder 
invaliditeit. Het biedt een samengestelde maat van gezondheid van 
de bevolking met een enkelvoudige indicator, via de combinatie van 
morbiditeit en mortaliteitsgegevens. Het meet in essentie de levens-
verwachting zonder invaliditeit.

Waarom is deze indicator belangrijk?

De HLY-indicator biedt een nauwkeurige kijk op de volksgezondheid via 
introductie van het concept van gezondheidsverwachting (levens-
kwaliteit) vergeleken met een traditionele benadering met levens-
verwachting (levenslengte). 
De gelijktijdige opkomst van een lange levende bevolking en groter 
aantal gevallen van ernstige mentale/fysieke invaliditeit zorgt ervoor 
dat levensverwachting niet langer wordt gezien als de meest nauw-
keurige maat van volksgezondheid. In het licht van deze uitdagingen 
voor de huidige samenleving biedt de HLY-indicator een beter overzicht 
over gezondheid, door de jaren te berekenen waarin iemand in goede 
gezondheid leeft, hoe lang ze in slechte gezondheid leven en hoe lang 
ze economische productief (of inmproductief) in de samenleving zijn.
HLY is een vergelijkbare en zeer geschikte indicator als instrument ter 
identificatie van verschillen tussen landen, regio´s en gebieden. Eén 
van de belangrijkste punten van de HLY-indicator is dat het gezondheid 
als economische factor in de samenleving brengt. 

Tabaksaccijnzen en de HLY-indicator – hoe kan de 
indicator in de praktijk worden gebruikt?

Hoewel de HLY-indicator een algemeen instrument is dat in beginsel 
gebruikt kan worden voor allerlei soorten gezondheidsbeleid, heeft het 
een zeer specifieke en relevante betekenis voor tabaksaccijnsbeleid. 
De manier waarop HLY gezondheid als een economische factor presen-
teert, maakt het gemakkelijker om te lobbyen voor hogere tabaksac-
cijnzen, omdat belastingen de economische last op de samenleving 
kunnen verminderen (door het verlagen van de zorgkosten en het 
verhogen van arbeidsproductiviteit). Zulk een gedeeld begrip van de 
economische aspecten van positieve gezondheidsmaatregelen maakt 
het eenvoudiger voor ministeries van Volksgezondheid en Financiën 
om nauwer met elkaar samen te werken. Bij het veranderen van over-
heidsbeleid wordt het makkelijker om gezondheidsoverwegingen te 
betrekken bij traditioneel “niet-gezond” beleid.

De toegevoegde waarde van het meten van gezondheidsverwach-
ting wordt tegenwoordig erkend en gebruikt in meer dan 65 landen. 
Ondanks dit succes is het duidelijk dat de HLY-indicator niet door alle 
lidstaten van de EU gebruikt wordt.

De uitdaging voor de tabaksontmoediging en gezondheidszorglob-
byisten bestaat eruit te lobbyen voor het gebruik van de HLY-indicator, 
zodat tijdens het besluitproces van de overheid over meer nauwkeu-
rige informatie beschikt kan worden. 

Indicator gezonde levensjaren
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Er bestaat steeds meer bewijs dat als de belastingen op tabakspro-
ducten toenemen, een aanzienlijk aantal vroegtijdige sterftegevallen 
wordt voorkomen. Jongeren worden afgeschrikt van het beginnen met 
roken en volwassenen stoppen of roken minder. Dit leidt tot aanzien-
lijk lagere zorg- en economische kosten door tabaksgebruik. 29

Hoe strategieën te formuleren om optimale 
belastingtarieven te verkrijgen?

Hoewel de minimumtarieven van tabaksaccijns worden bepaald door 
de Europese Unie, worden alle belastingniveaus daarboven vastgesteld 
door de lidstaat. Elk land moet daarom beschikken over een strategie 
gebaseerd op eigen mogellijkheden en kansen. 

Ter bepaling van het optimale belastingtarief van uw land kunt u de 
volgende elementen in aanmerking nemen:

•  Gebruik tabaksaccijnsverhogingen voor verbetering van de volks-
gezondheid of verlaging van aantal doden en zieken als gevolg van 
tabaksgebruik.

•  Stel de accijnstarieven zo bij dat deze minstens 70% van de verkoop-
prijs van tabaksproducten bepalen.

•  Eenvoudige belastingsstructuren zijn het best.
•  Vertrouw sterker op specifieke tabaksaccijns naargelang het aandeel 

accijns in de verkoopprijs hoger wordt.
•  Gebruik vergelijkbare belastingen en belastingverhogingen voor alle 

tabaksproducten.

•  Elimineer belasting- en heffingsvrije verkoop van tabaksproducten.
•  Waar overheidsinkomstenverhoging het doel is, kunt u voor hogere 

inkomsten vertrouwen op tabaksaccijnsverhogingen.
•  Corrigeer specifieke tabaksaccijnzen automatisch voor inflatie.
•  Verhoog tabaksaccijnzen in voldoende mate om tabaksproducten 

minder betaalbaar te maken.
•  Maak tabaksaccijnsverhoging onderdeel van een bredere aanpak van 

tabak.
•  Gebruik een deel van de tabaksaccijnsinkomsten ter ondersteuning 

van andere tabaksontmoediging- en/of gezondheidsvoorlichtingsac-
tiviteiten.

•  Weerleg argumenten dat verhoging van tabaksaccijnzen de werkge-
legenheid vermindert.

•  Versterk de capaciteit van tabaksaccijnsinstanties voor het controle-
ren van de tabaksproductiemarkt en evalueer het effect van accijns-
verhogingen. 30

29  
Paragraaf uit “WHO Technical 
Manual on Tobacco Tax 
Administration” pag.64 -  
 

>> Download the pdf 
(versie januari 2011)

30  
Paragraaf overgenomen uit 
“WHO Technical Manual on 
Tobacco Tax Administration” 
Hoofdstuk 5 -   

 

>> Download the pdf 
(versie januari  2011)

Samenvatting van de beste  
volksgezondheidsstrategie voor tabaksaccijns

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563994_eng.pdf


44

TOBTAXY / Toolkit Algemene / Tabaksaccijns en illegale handel

Smoke Free Parnership

Contents

Wat moeten gezondheidszorg-lobbyisten doen om 
het accijnsbeleid te beïnvloeden?

Er zijn veel verschillende manieren om beleidsprocessen in uw land te 
beïnvloeden, maar u moet niet vergeten dat tabaksaccijnzen in princi-
pe niet verschillen van andere beleidsprocessen. Hoewel voorvechters 
voor tabaksregulering vaak niet zo onderlegd zijn in tabaksaccijnzen 
als in andere onderdelen van tabaksontmoedigingsbeleid, moet u spe-
ciale aandacht geven aan strategische planning als u op dit vlak iets 
wilt bereiken (ongeacht of dit op nationaal, Europees of internationaal 
niveau is). 

Het is vaak zo dat wij, als tabaksontmoedigers, gewend zijn om met 
het Ministerie van Volksgezondheid te praten, maar zo´n dialoog zal 
geen blijvend verschil maken als we ons niet bemoeien met het hele 
proces van beleidsontwikkeling. Zo zult u tevens een dialoog moeten 
aangaan met het Ministerie van Financiën en parlementsleden die in 
dit thema geïnteresseerd zijn.

Voor uw organisatie (of coalitie) zal strategische planning erg 
belangrijk zijn als u plannen maakt om te gaan werken aan verhoging 
van tabaksbelastingen. Ongeacht of uw organisatie nu al veel tijd be-
steed heeft aan het artikel 6 en 15 van het FCTC, strategische planning 
gaat altijd over minstens één van de volgende belangrijke vragen:

• Waarom staan we waar we staan?
• Waar willen we naar toe?
• Wat doen we om daar te komen?

In deze context kan het meerstromenmodel van beleidsontwikkeling, 
opgesteld door J.W. Kingdon  31 nuttig zijn bij het ontwikkelen van uw 
strategische plan. Samenvattend onderstreept het model het bestaan 
van drie afzonderlijke maar complementaire processen of stromen bij 

beleidsontwikkeling. Kingdon zegt dat bij het “samenkomen” van deze 
3 stromen op een bepaald moment en in een bepaalde context het 
mogelijk maakt dat een bepaalde kwestie tot beleid omgezet wordt. 
Deze drie stromen zijn:

> De problemenstroom
> De beleidsstroom
> De politiek-bestuurlijke stroom

Hieronder wordt uitgelegd hoe dit 
model kan worden toegepast 
op tabaksaccijns.   

Geachte Minister van Financiën. 
De mensen sterven aan ver-

schrikkelijke ziekten door ro-
ken! We hebben uw hulp nodig

Ik zou graag helpen, maar 
moet u niet bij de Minister 
van Volksgezondheid zijn?!

Onbegrip

31  
 >> Access via  

http://www.metagora.org/

training/encyclopedia/ 

Kingdon.html 

http://www.metagora.org/training/encyclopedia/Kingdon.html
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De problemenstroom

Is “tabaksaccijnzen” een onderwerp dat uw nationale regering, of met 
name uw Ministerie van Financiën, zal oppikken als één van de priori-
teiten tijdens dit begrotingsjaar? Ongeacht de vraag of dit het geval is 
of niet, hoe gaat uw organisatie haar argumenten “framen” om de aan-
dacht van de regering te trekken? En hoe denkt u dat uw argumenten 
het zullen doen in vergelijking met andere financiële kwesties die uw 
regering momenteel bezig houden? Bent u bekent met de argumenten 
van uw tegenstanders en kunt u deze weerspreken/weerleggen? Heeft 
u genoeg feiten beschikbaar? Kun u deze feiten presenteren tegenover 
een journalist (of een medewerker van het Ministerie van Financiën, of 
een parlementslid)? U zult deze vragen moeten kunnen beantwoorden 
om verder te komen met het thema van tabaksaccijnzen: de bere-
denering achter de problemenstroom is dat een bepaalde situatie 
geïdentificeerd en expliciet geformuleerd moet worden als 
probleem of kwestie om een minimale kans te maken om tot 
beleid omgezet te worden. Daarom is het belangrijk dat u zich 
rekenschap geeft van de  volgende punten (afhankelijk van uw analyse 
van uw land op een bepaald moment):

1 /  Besteed enige tijd om de argumenten van de industrie en 
ambtenaren tegen belastingverhogingen te verzamelen en 
bestuderen (Sommige ambtenaren herhalen deze argumenten 
van de industrie simpelweg omdat niemand ze ooit in een persoon-
lijk contact in twijfel getrokken heeft. Terwijl de tegenstanders van 
tabak in de minderheid zijn en hun tijd meestal beperkter is, betaalt 
de tabaksindustrie goed aan lobbyisten die deze contacten onder-
houden en valse argumenten constant blijven herhalen.

2 /  Bereid u voor en presenteer tegenargumenten gebruikma-
kend van nationale gegevens Zo werd in 2009 een belasting-
verhoging voorgesteld in Oekraïne waarbij de voormalige premier 

beweerde dat dit slecht voor de werkgelegenheid zou zijn. Lobbyis-
ten van NGO´s in Oekraïne namen contact op met de regering en 
ontkrachtten de bewering van de premier door nationale cijfers te 
presenteren waaruit bleek dat de sigarettenproductie juist geste-
gen was, terwijl de werkgelegenheid in de fabrieken was afgeno-
men. Dit bewees dat de werkgelegenheid beïnvloed werd door 
andere factoren dan belastingen.

3 /  Houd gedetailleerde economische gegevens over de tabaks-
sector bij indien mogelijk maandelijkse gegevens over omzet, 
productie, export, import, prijzen, CPI (Consumenten Prijs Index), 
werkgelegenheid, enz. Verzamel gegevens van eerdere jaren om de 
nauwkeurigheid van uw gegevens te verhogen en trends te iden-
tificeren. Zoals bleek in het vorige voorbeeld kan dit helpen bij het 
identificeren van feitelijke tegenargumenten. 

4 /  Ontwikkel een landenspecifieke boodschap In landen waar de 
CPI voor tabaksproducten bijvoorbeeld veel lager is dan de alge-
mene CPI, worden sigaretten goedkoper in verhouding tot andere 
goederen. De boodschap kan dan bijvoorbeeld worden dat “als 
de prijzen voor gezonde producten stijgen, zouden de prijzen van 
sigaretten minstens evenveel moeten stijgen”. (In Groot-Brittannië 
is er recentelijk (in 2012) besloten tot een beleid waarbij de prijs van 
tabak 5% sneller stijgt dan de inflatie).

5 /  Houd alle onderzoeken en rapporten over tabaksaccijn-
zen en smokkel bij. Rapporten die gefinancierd worden door de 
tabaksindustrie bevatten vaak tekortkomingen in rapportage en 
interpretatie van gegevens. Met goede nationale gegevens en met 
hulp van ervaren internationale expert kunnen passende tegen-
argumenten worden opgesteld. De rapporten uit de sector over-
schatten bijvoorbeeld meestal het belang van de illegale markt.
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6 /  Ontwikkel mediaberichten ter ondersteuning van 
belastingverhoging en tegen de industrie. 

De beleidsstroom

Weet u wanneer er over de volgende begroting beslist wordt 
en wie betrokken is bij het proces? Weet u of er een beleid 
bestaat gericht op tabaksaccijnzen? Weet u waar u het tabaks-
accijnzenbeleid kunt vinden op het internet (of ergens anders?) 
en indien dit niet het geval is, zou u iets moeten doen om 
toegang te krijgen tot die wetgeving? Weten andere organi-
saties, zoals de tabaksindustrie, meer over dit dan u en zo ja, 
waarom? Wat zijn de mechanismes die u ter beschikking heeft 
om het huidige tabaksaccijnzenbeleid te wijzigen? Wie en wat 
kan het Ministerie van Financiën helpen bij het opstellen van 
een voorstel voor beleidshervorming van de tabaksaccijnzen? 
Het is ook belangrijk om op te merken dat het tabaksaccijn-
zenbeleid niet uitsluitend een verantwoordelijkheid is van het 
Ministerie van Financiën. Andere afdelingen van de regering, 
zoals het Ministerie van Volksgezondheid en tevens het par-
lement, hebben belangen in of de mogelijkheid tot het beïn-
vloeden van tabaksaccijnzenbeleid. Feitelijk zijn alle machten 
van de overheid (uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende 
macht) verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren 
van tabaksaccijnzenbeleid of zouden zij deze verantwoordelijk-
heid moeten hebben. Hoewel het waar is dat het Ministerie 
van Financiën in de meeste landen erg zelfstandig opereert, is 
dit vaak een gevolg van het feit dat dit Ministerie nauwelijks 
door andere delen van de overheid wordt tegengesproken.

De politiek-bestuurlijke stroom

Kent u iemand in de regering die u kan helpen? Heeft 
u vrienden of medestanders met invloed en zo niet, 
waarom niet? We kennen allemaal het belang van poli-
tieke voortrekkers en we moeten het belang van zulke 
personen voor tabaksaccijnzen niet onderschatten. Heeft 
het Ministerie van Volksgezondheid een goed begrip van 
hoe tabaksaccijnzen werken? Zo ja, werk dan met ze sa-
men! Ken u een parlementslid die geïnteresseerd is in dit 
thema? Werk in dat geval zelfs nog nauwer met ze samen, 
want ze kunnen u beter helpen dan u denkt! Ten slotte 
kunnen politieke gebeurtenissen, zoals komende verkie-
zingen of een verandering in de regering tot gevolg heb-
ben dat een bepaald onderwerp of beleid van de politieke 
agenda verdwijnt of erop verschijnt. De dynamiek en de 
speciale behoeftes van een politieke gebeurtenis kunnen 
de agenda bepalen. In de politieke wereld wordt consen-
sus meestal bereikt via onderhandelingen in plaats van 
overtuiging. Meer aandacht moet daarom gegeven wor-
den aan het inschatten van de kosten en baten van een 
beleidsvoorstel in plaats van het onderstrepen van enkel 
belang en relevantie. Het identificeren van “helden” of 
voortrekkers en het leggen van goede contacten met hen 
is van het grootste belang als de politieke tendens meer in 
de richting van NGO´s moet worden omgelegd. 
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Als u ten slotte al het bovenstaande heeft geïdentificeerd, moet uw 
organisatie beslissingen nemen over:

Wat  - de strategieën en de taken die uitgevoerd moeten worden

Wie  - de organisaties/personen die verantwoordelijk zijn voor elk van 
de strategieën en taken. Merk op dat het team idealiter moet bestaan 
uit voorvechters voor tabaksregulering, maar ook mensen met een 
economische achtergrond. Dit vereenvoudigt de opstelling van lob-
byplannen op nationaal niveau voor een tabaksstelsel waarbij zowel 
de volksgezondheid als de fiscale situatie gebaat is. U zou ook contact 
op kunnen nemen met internationale organisaties voor hulp bij uw 
strategie of politieke steun (bv. WHO, FCA) of werken met collega´s uit 
buurlanden.

Wanneer  - de tijdspanne waarin de strategieën/taken afgerond moe-
ten worden.

Hoeveel  - de hoeveelheid financiële middelen om elke strategie of 
taak te voltooien (tijd van de medewerkers of begroting voor het con-
tracteren van een econoom of consultant om u te helpen)

Merk op dat slechts weinig organisaties genoeg tijd besteden aan 
bovenstaande vragen. We willen u sterk aanraden dit binnen uw team 
of coalitie wel te doen. Als u al het bovenstaande uitvoert, zal het plan 
niet mislukken. We willen u sterk aanbevelen om tijd te besteden en u 
in te spannen bij het planningsproces. Een jaar besteed aan planning is 
beter dan jarenlang domweg zonder plan aan een onderwerp te wer-
ken. Dit geldt zeker voor het onderwerp belastingsheffingen op tabak.

En ten slotte willen we ook graag uw verhalen horen. Deel en vertel 
ons het verhaal achter uw plannen en strategieën. We zien ze met 
plezier tegemoet. Nog belangrijker is dat uw verhalen en uw ervaring 
kunnen helpen bij het informeren en inspireren van andere organi-
saties, in andere landen, bij hun activiteiten om belastingheffing op 
tabak te beïnvloeden.

.
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49-51 Rue de Treves, Brussel, België
Tel: +32 (0) 22 38 53 60  Fax: / 61 
smokefree.partnership@ersnet.org
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