TABAKSACCIJNS

Een cruciaal instrument voor het realiseren
van een Rookvrije Generatie

WAT WILLEN WE?
Tabaksproducten veel
minder betaalbaar.
Door de accijns ieder jaar
met een substantieel bedrag te
verhogen. Prijsverhogingen van
minimaal 10% per jaar zijn effectief.

De prijs van shag méér
omhoog. Hierdoor wordt
shag minder goedkoop
ten opzichte van sigaretten.
Dit voorkomt dat mensen overstappen op shag (substitutie).
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Prijs gemiddeld pakje

Verhogen tabaksaccijns
primair inzetten als volks
gezondheidsmaatregel.
Publiekscommunicatie over
accijnsverhogingen en het waarom
versterkt het positieve effect
op de volksgezondheid van
de verhogingen.
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WAAROM?
Verhogen tabaksaccijns
Verhogen tabaksaccijns
meest effectieve
maatregel
Prijs
meest effectieve maatregel
terugdringenterugdringen
tabaksgebruik
tabaksgebruik+10%

Consumptie

-4%

Jongeren extra gevoelig voor prijs

Rekenvoorbeeld
Op basis van de Sleuteltabel 2019.
Waarbij wordt gerekend met 60%
gedragseffecten (conservatieve schatting).

verhoging accijns
+ €3,00
extra opbrengsten:
ca. €0,6 miljard

Tabaksproducten
zijn in Nederland
relatief betaalbaar
in vergelijking met
andere Europese landen.
Tobacco Control Scale ranking
Prijs van sigaretten (gecorrigeerd voor
koopkracht).

Prijs hoog

Naast grote winst volksgezond
heid óók positieve impact
overheidsfinanciën.
Dat blijft zo als rekening wordt
gehouden met neveneffecten,
zoals meer aankopen over de grens.

1 MILJARD

extra opbrengsten
overheidsfinanciën

Verenigd Koninkrijk
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Frankrijk
Portugal

AUSTRALIË
Jaarlijkse accijnsverhogingen
van 12,5% tussen 2013 en 2020.
In 2020 kost een pakje daar meer dan €25.
De vele Australische ervaringen laten zien
dat substantiële prijsverhogingen steeds
worden gevolgd door een grotere dan
gebruikelijke daling in tabaksconsumptie.
In 2016 rookte nog 16% van de volwassenen
wel eens.

FRANKRIJK

verhoging accijns
+ €6,22
extra opbrengsten:
ca. €0,4 miljard

Totaal meer dan

1

Steeds meer landen kiezen voor
regelmatige, grote verhogingen
van de tabaksaccijns.
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Hongarije

20

Nederland

25

Duitsland

31

Slowakije

35

Luxemburg

KWF Kankerbestrijding, Hartstichting en het Longfonds werken samen in de
Alliantie Nederland Rookvrij. Met een groeiend aantal partijen en personen
zetten zij zich in voor het laten opgroeien van een Rookvrije Generatie.

Stapsgewijze prijsverhoging van
minder dan €7 per pakje in 2017
tot €10 per pakje in 2020.
Staatssecretaris Blokhuis noemde dit
voorbeeld in het AO Preventie in mei 2018:
“[Frankrijk kiest voor deze verhoging] wetende
dat Andorra voor €4 [sigaretten] aanbiedt
en Luxemburg ook. Daar kunnen mensen dus
ook heen. De Franse minister zegt dan: maar
jongeren doen dat niet. Dat is voor mij een
doorslaggevende reden.”

http://www.tobaccoinaustralia.org.au/13-5-impact-of-price-increases-on-tobacco-consumpt

NCI & WHO (2016). The Economics of Tobacco and Tobacco Control.

Prijs laag

IBO-rapport Gezonde leefstijl (2016).
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