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Als ondernemer in uw gemeente en in uw regio vraag ik uw steun 
voor onze actie tegen de forse accijnsverhoging op tabak die is 
aangekondigd door de zogeheten Kunduz-coalitie van V V D , CDA, 
D66, GroenLinks en ChristenUnie. 

Samen met onze brancheverenigingen B O V A G , BETA 
(belangenvereniging tankstations) en NSO (tabaksdetailhandel) 
hebben mijn mede-ondernemers en ik tot deze actie besloten omdat 
onze sectoren onevenredig zwaar worden getroffen door de 
afgesproken accijnsverhoging van 371 miljoen euro - ofwel 35 cent 
per pakje sigaretten en 60 cent per pakje shag- op een totaal van 625 
miljoen euro aan accijnsverhogingen. De klap komt voor ons als 
ondernemers maar ook voor onze werknemers en onze klanten extra 
zwaar aan door de eveneens door de Kunduz-coalitie bepaalde stijging 
van het hoge BT W-tarief van 19 naar 2Wo per 1 oktober 2012. 

Desastreus effect in de regio 
De effecten van een accijnsverhoging van 371 miljoen euro plus de 
BTW-stijging zijn desastreus, vooral in de grensstreken en dus ook in 
onze regio. De verkoop van tabak bedraagt voor tabakswinkeliers en 
tankstations minimaal 50oA van ons rendement, oplopend tot soms wel 
90oZo. Nog meer Nederlanders zullen de grens oversteken om veel 
goedkoper tabak te gaan inkopen in België en Duitsland. Hierdoor 
zullen ook in onze regio winkels en pompstations omvallen, met als 
gevolg een verlies van alleen al in uw regio miljoenen euro's omzet en 
veel banen. 



In totaal gaat het om zo'n 1500 ondernemers en zo'n 10.000 
werknemers in de grensstreek die tot de risicogroep behoren. 
Voor de consument verdwijnt niet alleen een verkooppunt van tabak, 
maar ook een winkel waar een vergeten boodschap gedaan kan 
worden, postdiensten verricht kunnen worden, de consument geholpen 
wordt met een OV terminal en een krantje kan worden gekocht. En dat 
alles zonder dat de begrote accijnsinkomsten binnen worden gehaald. 

Toename illegale handel en smokkel 
Uiteindelijk effect van de vele aankopen in het buitenland is namelijk 
dat de overheid lang niet de beoogde extra 371 miljoen euro aan 
accijns op tabak binnen krijgt. Daarnaast zullen de illegale handel in 
en smokkel van tabak fors toenemen. In landen als Griekenland en 
Ierland zijn vergelijkbare negatieve effecten geweest na forse 
accijnsverhogingen op tabak. 

Wij begrijpen dat tabak een artikel is waarop de overheid accijns wil 
heffen. Maar wij vinden dat tabaksaccijns de concurrentiepositie van 
ons als winkeliers en tankstationhouders niet mag aantasten. Daarom 
pleiten onze drie brancheverenigingen voor een accijnsverhoging van 
maximaal 180 miljoen euro ofwel 15 per pakje sigaretten en 25 cent 
voor shag. De 180 miljoen euro maakte onderdeel uit van het 
zogeheten Catshuis-beraad in april. Een dergelijke verhoging komt in 
de buurt van de stijging bij onze buurlanden waardoor de oneerlijke 
concurrentie niet verder toeneemt. Vandaar het motto van de actie 
'180 is de grens'. 

Steun ons alstublieft! 
Via deze weg vraag ik u richting uw partijgenoten in de Tweede 
Kamer uw zorgen uit te spreken over de dreigende harde klap voor 
ondernemers en werknemers in onze regio en voor een dreigende 
verschraling van het winkelaanbod. 

Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling en medewerking. 

Met vriendelijke gpet 
Pnmera Hol mam 1 
A.A. Hofman 


