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Illegale handel van sigaretten:  
slecht voor de schatkist,  
gevaarlijk voor de consument
De illegale handel in sigaretten vormt een groeiend probleem in de hele Europese Unie en 
zeker ook in België.  De alsmaar hogere taksen op sigaretten maken dat de consument op 
zoek gaat naar goedkopere sigaretten. En daar spelen criminele organisaties uiteraard graag 
op in.  Ons land wordt vaak een draaischijf genoemd voor de handel in illegale sigaretten.  
De cijfers bevestigen dit: ruim 91% van alle illegale namaakproducten die in 2011 in ons land 
werden onderschept waren sigaretten.  Het gaat om 3,9 miljoen pakjes. 

Illegale handel is handel die buiten de gereglemen-
teerde circuits verloopt en die dus ontsnapt aan de 
voorziene wettelijke controle op productie, distribu-
tie en verkoop. Wanneer we het hebben over illegale 
handel in sigaretten dan hebben we het met name 
over smokkel en namaak. 

Smokkel betreft het illegaal verhandelen van authen-
tieke merksigaretten met als doel belastingen te ont-
wijken. Namaak betreft het illegaal produceren van 
valse sigaretten met als doel deze te verkopen alsof 
het authentieke merkproducten zijn.

Wat verstaan we onder ‘illegale handel’

BR USSE L Net z oals de ‘dek -
l adi n g’ van  een  con tai n er  of
tr uck  vol  sm ok k el waar  voor t -
dur en d ver an der t, evol ueer t ook
de waar  z el f . De j on gste t wee
jaar  m oeten  n am aak -Mar l bor o’s, 
-L& M’s of  Luck y Str i k es, vr oeger
goed voor  80 à  90 pr ocen t van
de sm ok k el , h et a f l eggen  t egen
echte, on bek en de m er k en  a l s Ji n
Li n g, A spen  G ol d of  Cooper s.

De 253 miljoen illegale sigaretten die in
2008 werden onderschept zijn niet alle-
maal op Belgische bodem gecon�s-
queerd. 212 miljoen gesmokkelde exem-
plaren werden stante pede in beslag
genomen, de resterende slo�en werden
bij ons ontdekt maar ‘bewaakt’ doorgela-
ten naar het land van bestemming en
aldaar verzegeld. Een en ander staat in

het jaarrapport 2008 van de
Administratie van Douane en Accijnzen,
dat eerstdaags bekendgemaakt wordt.

“Het gros van de onderschepte sigaret-
ten vinden we terug in de havens van
Antwerpen en Zeebrugge, al maakt ook
de smokkel via de weg opgang”, vertelt
Luc De Somere, hoofd van de opsporings-
dienst van de douane. “Het gebeurt regel-
matig dat we containers vol smokkelwaar
bewust niet tegenhouden, opdat we de
hele bende zouden kunnen oprollen in
het land van bestemming. Niet zelden is
dat Nederland.” Daar zijn vorig jaar 204
miljoen sigaretten onderschept, waaron-
der 41 miljoen exemplaren die door al
door onze douane gedetecteerd waren.

Het aantal inbeslagnames in eigen land
(212 miljoen) noemt Douane en Accijnzen
“niet slecht”. Ter vergelijking: in 2007
werden 148 miljoen illegale sigaretten in

beslag genomen, in 2006 bijna 119 mil-
joen, maar in 2005 dan weer een absoluut
record van 305 miljoen.

5 procent is frauduleus

“Het jaartotaal hangt uiteraard deels af
van toeval”, aldus het hoofd van de opspo-
ringsdienst, “hoewel we samen met andere
Noordzeehavens als Hamburg en
Rotterdam toch één grote constante zien:
de smokkel is niet aan het afnemen.
Analoog met de norm voor drugs gaan we
ervan uit dat we zo’n 10 procent van alle ille-
gale sigaretten onderscheppen. Is dat veel
of niet? Het gros van de illegale tabak die
hier passeert, is niet voor België bestemd.
Slechts een kleine 5 procent van alle sigaret-
ten die wij hier roken, zijn frauduleus.
Grotere afzetmarkten zijn Groot-Brittannië,
waar tabak veel duurder is, en Zuid-Europa.”

Het valt op dat het aandeel van namaaksi-
garetten de jongste tijd �ink daalt. Dat is het
gevolg van de transparantieafspraken met
de tabaksreuzen. De Somere: “Bij de grotere
merken verloopt de zogeheten tracing-and-
tracking -procedure veel vlotter omdat we
zicht hebben op hun distributielijnen. Als
we bijvoorbeeld in een loods enkele master-
cases (een verpakkingseenheid van 10.000
sigaretten, MJ) Marlboro aantre�en, weten
we direct of die daar thuishoren of niet.
Gevolg is dat er nu meer en meer kleinere

merken gesmokkeld worden.” 
Twaalf tot vijftien merken komen regel-

matig terug: Chinese namen à la Jin Ling;
het vrij onbekende Camelot, Aspen Gold of
Coopers Lim zijn enkele voorbeelden.

“Voor het tweede jaar op rij nemen die
kleine merken bijna de helft in van het
totaal aantal onderschepte illegale sigaret-
ten, terwijl dat vroeger slechts 10 à 20 pro-
cent was. Eén voordeel toch: het afzetgebied
voor de kleine merken is een pak beperkter
dan voor de namaaksigaretten. In België
maken ze nauwelijks kans.”

Belgische douane onderschepte vorig jaar maar liefst 253 miljoen sigaretten

Smokkelaars ruilen namaaksigaretten 
in voor echte, minder bekende merken
Een slordige 253 miljoen illegale sigaretten zijn vorig jaar
in ons land onderschept. Dat is 50 miljoen meer dan in
Nederland en een pak hoger dan het Belgische cijfer 
in 2007. ‘Sigarettensmokkel is nog lang niet aan het
verminderen’, klinkt het bij Douane en Accijnzen.
DOOR MARJAN JUSTAERT

DOUANE EN ACCIJNZEN :
Kleine merken
vormen bijna 
de helft van 
het totale aantal
onderschepte
sigaretten.
Vroeger was dat
10 à 20 procent

Recordvangst namaaksigaretten:  
10 pct signarettenconsumptie EU is 
smokkel en/of namaak
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Staatssecretaris van Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) was aanwezig bij de si-

garettenverbranding. “Illegale sigarettensmokkel is niet enkel een aderlating voor 

de schatkist, het is ook een gevaar voor de volksgezondheid”, sprak hij.



www.cimabel.be

België op 3de plaats wat handel in namaak betreft

Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt 
dat het aantal onderscheppingen van namaakgoe-

deren in Europa het afgelopen decennium met maar liefst 
1000% gestegen is. In 2011 waren er maar liefst 91.254 ge-
vallen van namaak in de Europese Unie. 
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Zoals blijkt uit de tabel hieronder, behoort  België tot 
de Europese kopgroep wat het aantal gevallen van na-
maak betreft. We staan op de 3de plaats, met 6.486 geval-
len van namaak, na het Verenigd Koninkrijk (32.905) en 
Duitsland (18.205).

Aantal gevallen van 
namaak

Bron: “Report on EU customs en-

forcement of intellectual property 

rights”, 2011, Europese Commissie



Namaaksigaretten zijn slecht voor de schatkist: gemiddeld loopt de 
Belgische overheid jaarlijks minstens 27 miljoen euro aan inkomsten mis

In België maken sigaretten de hoofdmoot uit van de in-
beslaggenomen namaakproducten. Zoals blijkt uit de 

tabel hieronder zijn namaaksigaretten goed voor 91% van alle 
namaakproducten. Zo namen de Belgische douanediensten 
in 2011 maar liefst 3.904.758 pakjes sigaretten in beslag. 

90,85%

Op illegaal geproduceerde en gesmokkelde sigaretten 
worden geen accijnzen en BTW betaald. Dat dit ne-

fast is voor de inkomsten van de Belgische Staat is evident.  
Op een tijdsperiode van 5 jaar (2003 – 2008) verloor de Belgi-
sche Staat hierdoor maar liefst € 134.054.622 aan inkomsten!

Sigaretten behoren tot de meest nagemaakte consumptieproducten

De verschillende Europese douanediensten hebben 
in 2011 voornamelijk nagemaakte medicijnen (24%), 

verpakkingsmaterialen (21%) en sigaretten (18%) in be-
slag genomen. 

De hoge taksen op sigaretten zorgen ervoor dat con-
sumenten in toenemende mate op zoek gaan naar 

alternatieve en goedkopere sigaretten. De handel in nage-
maakte sigaretten is dan ook een lucratieve business voor 
criminelen. In 2011 alleen al bedroeg de handelswaarde van 
de inbeslaggenomen namaaksigaretten € 87.963.597.  En dat 
is wellicht maar het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. 

In totaal werden maar liefst 20.234.352 pakjes siga-
retten geconfisqueerd. Daarnaast werden echter ook 

nog eens 75.579 nagemaakte sigaren, cigarillo’s, roltabak, 
etc. in beslag genomen.

24%

21%

18%

3%

3%

2%

29%

“De handelswaarde van alle 
inbeslaggenomen namaaksigaretten 
bedraagt € 87.963.597”

medicijnen

verpakkingsmaterialen

sigaretten

kleren

gsm

labels, stickers

andere

Bron: “Report on EU customs enforcement of intellectual 
property rights”, 2011, Europese Commissie

0,00% - voedselproducten, alcohol en dranken 

2,66% - parfums en cosmetica 

2,16% - kleding en kledingaccessoires 

0,18% - gsm incl. accessoires 

0,23% - elektr.- en informaticamateriaal 

0,14% - cd, dvd, cassettes 

0,29% - uurwerken en sierraden 

1,76% - speelgoed en games 

1,32% - andere goederen 

90,85% - sigaretten 
(in pakjes van 20 stuks)

0,39% - geneesmiddelen 

bron: Jaarverslag Federale Overheidsdienst Financiën (2011)

Aard van de inbeslaggenomen 
namaakproducten in Europa

Aard van de inbeslaggenomen  
namaakproducten in België

sigaretten



Samengevat : iedereen verliest bij illegale handel

Overheid
De overheid is het slachtoffer van illegale handel omdat ze op die manier vele miljoenen euro aan belastings-
inkomsten verliest. En finaal leidt de hele bevolking daaronder want als de staat belastingsinkomsten misloopt 
moet ze ofwel haar dienstenaanbod terugschroeven ofwel elders belastingen verhogen.

Consument
De consument is het slachtoffer omdat illegale sigaretten, en met name namaaksigaretten, vaak schadelijker 
zijn dan reguliere producten omdat er niet de minste kwaliteitscontrole gebeurt op de bestanddelen die erin 
worden verwerkt. 

Handelaar
De handelaar is het slachtoffer omdat elk pakje sigaretten dat via illegale circuits wordt verkocht ook een 
verlies aan inkomsten voor hem betekent. In landen waar de belastingsdruk op sigaretten extreem hoog is en/
of waar de reguliere verkoop wordt bemoeilijkt zien we dat de illegale handel sterk toeneemt en dat reguliere 
handelaars economisch zware klappen krijgen.

Namaaksigaretten zijn gevaarlijk voor de consument

In België analyseerde de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid in 2011 sigaretten uit het zogenaam-

de zwarte circuit. De resultaten waren onthutsend: 

“Sommige stalen bevatten tot het dubbele van het toegela-
ten koolstofmonoxide- of teergehalte. Andere stalen bevatten 
dan weer minder nicotine dan op de verpakking wordt aange-
geven, wat ertoe kan leiden dat de roker de neiging krijgt om 
dieper te inhaleren, waardoor hij een veel grotere hoeveel-
heid koolstofmonoxide en teer binnen krijgt.”

Sinds 2009 worden producenten die tabaksproducten 
in de handel willen brengen onderworpen aan een 
jaarlijkse notificatieprocedure waarbij o.a. de ingredi-

entenlijst vermeld moet worden.  Hierdoor is de samenstel-
ling van sigaretten volledig transparant. 

Namaaksigaretten worden echter in een illegaal cir-
cuit geproduceerd waardoor er ook geen kwaliteits-

controle is. De risico’s voor de volksgezondheid zijn dan ook 
navenant. Zo bleek uit onderzoek1 op de Amerikaanse markt 
dat de waarden van bijvoorbeeld cadmium en lood respectie-
velijk 6.5 en 13.8 keer hoger zijn in namaaksigaretten. Ook in 
Nederland2 en het Verenigd Koninkrijk3 kwamen de autoritei-
ten tot vergelijkbare conclusies.

1. R. Pappas et al., “Cadmium, lead, and thallium in smoke particulate 

from counterfeit cigarettes compared to authentic US brands,” Food and 

Chemical Toxicology 45, 2007, p. 205

2. Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3. W. Stephens and A. Calder, “Source and Health Implications of High 

Toxic Metal Concentrations in Illicit Tobacco Products,” Environmental 

Science & Technology, Vol. 39, No. 2, 2005, pp. 479‐488. 

 

“Geen enkel staal uit het illegale circuit 
bleek in overeenstemming te zijn met 
de wetgeving”
FOD Volksgezondheid, 2011


