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Inleiding  

 

Cimabel (Cigarette Manufacturers of Belgium and Luxembourg) is de sectorfederatie van de 

Belgische sigarettenproducenten1. De bedrijven in onze sector creëren in België werkgelegenheid 

voor ruim 17.000 mensen.2  

De leden van Cimabel produceren en verhandelen een legaal product waar nog steeds een vraag 

voor bestaat bij de consument. We zijn er ons wel van bewust dat het product dat we op de 

markt brengen vragen oproept en ook bijzondere verantwoordelijkheden met zich meebrengt. 

Die verantwoordelijkheden willen we niet uit de weg gaan.  

Wel vragen we dat het 

regelgevend kader waarbinnen we 

onze activiteiten op een 

verantwoordelijke wijze willen 

uitvoeren realistisch is en een 

normale bedrijfsvoering mogelijk 

maakt. Sigaretten zijn een legaal 

consumptieproduct. Het moet dan 

ook mogelijk zijn om ze te 

produceren, te verkopen en te consumeren binnen een duidelijk en overlegd wettelijk kader dat 

houvast biedt voor fabrikanten, handelaars en consumenten.  

In dit memorandum reiken we twaalf concrete beleidsvoorstellen aan die willen bijdragen tot 

zo’n wettelijk kader en zodoende tot een doeltreffend tabaksbeleid.  

  

                                                           
1 De leden van Cimabel zijn British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International en Heinz - 
Van Landewyck.   
2 Een volledig overzicht van de tewerkstelling in de tabaksindustrie is terug te vinden op onze website via: 
http://cimabel.be/factsheet-tewerkstelling-belgische-tabakssector/ 
 

 

Sigaretten zijn een legaal consumptieproduct. Het 

moet dan ook mogelijk zijn om ze te produceren, te 

verkopen en te consumeren binnen een duidelijk en 

overlegd wettelijk kader dat houvast biedt voor 

fabrikanten, handelaars en consumenten. 
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Het opbod aan anti-tabaksmaatregelen dat producenten, handelaars en consumenten de 

voorbije jaren, veelal zonder enig overleg, over zich heen hebben gekregen, maakt dat de slinger 

in een aantal opzichten te ver is doorgeslagen. Als gevolg daarvan is de illegale handel in 

tabaksproducten verder toegenomen. Die ontwikkeling kent enkel verliezers.   
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Met onze voorstellen reiken we de overheid en de samenleving de hand.  

Wat we vragen is een stabiel en werkbaar kader voor productie, verkoop en consumptie van 

legale tabaksproducten.  

Wat we bieden is onze bereidheid tot constructieve dialoog en actie rond thema’s als illegale 

handel in sigaretten, rookpreventie bij jongeren, bestrijding van zwerfvuil (peuken en 

verpakkingsafval) en alle andere domeinen waarrond overheden en andere betrokken actoren 

met ons in overleg willen gaan.  
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I. 
  Een doeltreffend tabaksbeleid 

kiest voor dialoog 
 

1. De tabaksindustrie wil geconsulteerd en betrokken worden bij alle 

beleidsmaatregelen die ons aanbelangen 
 

Als lid van het VBO stelt Cimabel elke dag weer vast dat de overheid, bij het uitwerken van 

maatregelen die betrekking hebben op een specifieke bedrijfssector, proactief overleg pleegt 

met representatieve sectororganisaties. Vreemd genoeg lijkt de overheid vaak minder in overleg 

geïnteresseerd wanneer het de tabakssector betreft.   

 

We ervaren dit niet alleen als ondemocratisch, het is ook contraproductief. Door de dialoog met 

de tabakssector uit de weg te gaan en ons voor voldongen feiten te plaatsen ontstonden er in 

het verleden vaak misverstanden en werden zowel fabrikanten als handelaars al meer dan eens 

geconfronteerd met onuitvoerbare regelgeving en dus nodeloos verlies van tijd, energie en 

(schaarse) publieke middelen.   

 

Een voorbeeld hiervan is de uitwerking van het accijnsbeleid op tabaksproducten. Jaar na jaar 

stellen we vast dat de opeenvolgende accijnsverhogingen op tabak hun doel volledig missen. In 

2017 leverden de accijnzen op tabak 345 miljoen EUR minder op dan gepland. De tegenvallende 

inkomsten lijken daarenboven niet alleen verklaard te kunnen worden door een dalende 

consumptie. Veel aannemelijker is de verklaring dat de inkomsten dalen doordat de Belgische 

consument goedkopere alternatieven zoekt én vindt, hetzij op de groeiende illegale markt, hetzij 

in het buitenland. De accijnsverhogingen hebben 

dus een averechts effect en hebben enkel tot 

gevolg dat de centen van de Belgische 

tabaksconsument in toenemende mate terecht 

komen in de schatkist van andere landen of – erger 

nog -  bij illegale en criminele organisaties. 

 

Onlangs nog wilde de Belgische regering een 

verbod invoeren op mentholsigaretten, nog voor 

het jaar 2020, de door Europa vooropgestelde 

timing. Hoewel de industrie reeds argumenten 

aanhaalde waarom dit de verplichte Europese toets 



 
 
 
 
 

6 
 

niet zou doorstaan, zette de Belgische regering door, om enkele weken later tijdens de 

bespreking van de beleidsnota inzake Volksgezondheid3 te moeten toegeven dat de maatregel 

niet vervroegd ingevoerd zou kunnen worden. Ook in dit geval had samenwerking en dialoog met 

de sector nodeloos tijds- en gezichtsverlies kunnen besparen.  

 

Wanneer de overheid daarentegen wel in dialoog gaat met de sector, merken we dat er wel 

degelijk positieve vooruitgang wordt geboekt. Zo werken overheid en industrie samen inzake de 

traceerbaarheid van tabaksproducten. In 2019 voorziet men namelijk in de invoering van een 

Europees traceringssysteem voor tabaksproducten, een absolute stap vooruit in de bestrijding 

van illegale sigarettenhandel. 

 

 

We roepen de toekomstige regeringen van dit land dan ook op om blijk te geven van 

good governance en dus de tabaksindustrie te consulteren bij elke regelgeving die 

ons aanbelangt, net zoals ze dat bij andere sectoren doet.   

  

                                                           
3 Een verslag van deze bespreking is hier terug te vinden:  
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3294/54K3294038.pdf 
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II. 
Een doeltreffend tabaksbeleid 

kiest voor preventie eerder dan voor verbodsbepalingen 
 

2. De mogelijkheden van preventie moeten beter worden benut 

De voorbije jaren bestond het tabaksbeleid van de overheid quasi exclusief uit maatregelen die 

betrekking hadden op de verpakkingen en waarvan verondersteld werd dat ze ontradend zouden 

werken (visuele gezondheidswaarschuwingen, neutrale verpakkingen, …). Nog voor een 

maatregel kon getoetst worden op zijn efficiëntie werd alweer een nieuwe ingevoerd. De lawine 

aan maatregelen moest wellicht vooral de aandacht afleiden van feit dat er op vlak van eigenlijke 

preventie en sensibilisering nauwelijks initiatief werd genomen.   

Uit het meest recente rapport ‘Monitoring van de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid, 

begrotingsjaren 2014 en 2015’ blijkt dat van de 1,3 miljard die jaarlijks wordt besteed aan beleid 

rond alcohol, tabak, illegale drugs en psychoactieve medicatie slechts 0,1% wordt besteed aan 

tabakspreventie. Het gaat om 1,6 miljoen euro in 2014 en 1,3 miljoen euro in 20154  

We roepen de toekomstige regeringen van dit land op om te erkennen dat de 

grenzen van wat kan bereikt worden met telkens nieuwe regels, restricties en 

verboden bereikt zijn en om voortaan meer en ook bewuster in te zetten op 

preventie en sensibilisering.       

 

3. Geen 18? Geen tabak!  

Cimabel vindt dat tabak enkel geconsumeerd mag worden door goed geïnformeerde 

volwassenen. In België is men volwassen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Daarom pleiten wij ervoor 

de leeftijdsgrens voor verkoop van tabak op te trekken naar 18 jaar. Hiermee wordt een 

duidelijke boodschap gegeven aan alle jongeren: roken mag pas als je meerderjarig bent.  Ook 

dit is een vorm van preventie. 

  

                                                           
4 ‘Monitoring van de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid, begrotingsjaren 2014 en 2015, p. 
25’ 
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Zoals blijkt uit de kaart hieronder, staat België trouwens quasi geïsoleerd wat betreft het 

verhogen van de minimumleeftijd op tabaksverkoop. Enkel Oostenrijk en Malta hebben ook een 

minimumgrens van 16 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We roepen de toekomstige federale regering op om werk te maken van een 

verkoopverbod van tabak aan jongeren onder de leeftijd van 18 jaar, zoals dat 

vandaag overigens in de meeste Europese landen reeds van kracht is.       

 

4. Geef elektronische sigaretten de kans om hun waarde als alternatief voor 

traditionele tabaksproducten te bewijzen 

Cimabel is van oordeel dat elektronische sigaretten onder gecontroleerde omstandigheden 

moeten kunnen worden verhandeld als gezonder alternatief voor tabaksproducten. Steeds meer 

Europese lidstaten beseffen dit, waaronder het Verenigd Koninkrijk5 waar zeer strikte regels voor 

tabaksproducten gelden, maar waar elektronische sigaretten wel op een eigentijdse manier 

worden benaderd en kansen krijgen hun waarde als alternatief te bewijzen.  

Ook in Frankrijk geldt er een aangepaste wetgeving voor elektronische sigaretten.  

In België echter worden e-sigaretten nog steeds gelijkgesteld aan tabaksproducten. Een 

aangepaste Belgische regelgeving is wenselijk. Het moet minstens mogelijk zijn om de consument 

                                                           
5 https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-an-evidence-update 
 

https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-an-evidence-update
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over elektronische sigaretten te informeren, zonder echter toegevingen te doen op het vlak van 

kwaliteitseisen en bescherming van de jongeren. 

De laatste jaren heeft de tabaksindustrie steeds vaker ingezet op minder schadelijke initiatieven 

dan de klassieke sigaret. De meeste fabrikanten bieden nu dus ook een elektronische sigaret aan 

als alternatief. Het toont hoe de sector mee met zijn tijd is geëvolueerd, het wordt tijd dat ook 

het wetgevend kader dit doet. 

We roepen de toekomstige federale regering op om de wetgeving op 

elektronische sigaretten aan te passen teneinde geen onnodige drempels in te 

bouwen voor consumenten die op zoek zijn naar een gezonder alternatief voor 

de klassieke sigaret.      
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  III. 

Een doeltreffend tabaksbeleid houdt tabaksproducten in het 
wettelijke handelscircuit en bestrijdt illegale handel 

Tabaksproducten zijn legale producten waarop de overheid BTW en accijnzen heft. Dat levert de 

Belgische schatkist jaarlijks ruim 3 miljard euro aan inkomsten op. Maar dat bedrag zou nog hoger 

kunnen liggen als de illegale handel doeltreffender zou worden aangepakt.  

De voorbije jaren is ons land meer en meer een draaischijf geworden in illegale handel en 

productie van namaaksigaretten. Fabrikanten, handelaars én de overheid zien hierdoor vele 

miljoenen euro aan inkomsten verdwijnen en in handen vallen van georganiseerde 

misdaadbendes. Ook is het zo dat illegale sigaretten aan elke vorm van (kwaliteits)controle 

ontsnappen en dat niemand zicht heeft op de gebruikte grondstoffen. Uit een studie van de 

Belgische FOD Volksgezondheid is gebleken dat sommige illegale sigaretten tot het dubbele van 

de hoeveelheid toegelaten teergehalte bevatten en dat de loodwaarden tot 14 keer hoger zijn 

dan bij een legale sigaret. Het is voor alle betrokken actoren dan ook van belang om het illegaal 

circuit geen ruimte tot ontwikkeling te gunnen.  

 

Toch kunnen we niet om de vaststelling heen dat het overheidsbeleid zelf soms de illegale handel 

in de hand werkt. Er moet dringend een kader worden gecreëerd waarbinnen de legale handel 

in tabaksproducten wordt gefaciliteerd en niet, zoals nu, wordt bemoeilijkt.  
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5. Intrekken van het ontwerp KB dat het mogelijk maakt om bepaalde merken te 

verbieden, zelfs als ze nu al op de markt zijn  

Een ontwerp van Koninklijk Besluit dat door de minister bevoegd voor volksgezondheid bij de 

regering werd ingediend voorziet in de mogelijkheid om een lijst op te stellen van verboden 

merken van tabaksproducten, zelfs als deze tabaksproducten al op de markt zijn. Zo’n maatregel 

houdt een schending in van het eigendomsrecht en is daarom niet alleen onaanvaardbaar, maar 

ook onwettelijk. Los nog van de vraag wat de overheid hiermee überhaupt wenst te bereiken, is 

dit ook weer typisch zo’n maatregel die legale handel belemmert en de consument in de armen 

drijft van aanbieders van illegale of nagemaakte tabaksproducten. Efficiëntie nul. Verlies 

gegarandeerd.  

We roepen de toekomstige federale regering op om het ontwerp KB dat toelaat om 

bepaalde merken te verbieden terug in te trekken.     

      

 

6. Geen neutrale verpakkingen 

Een ontwerp van koninklijk besluit voorziet de invoering van 

neutrale sigarettenverpakkingen in België.  Cimabel verzet zich al 

jaren tegen de invoering van neutrale sigarettenverpakkingen en 

wordt daarin ook gesteund door onder meer het Verbond der 

Belgische Ondernemingen, Business Europe 6  en de Waalse en 

Vlaamse federaties van dagbladhandelaars7. 

Onze belangrijkste argumenten tegen neutrale verpakkingen zijn:  

• Neutrale verpakkingen werken niet. 
• Neutrale verpakkingen vergemakkelijken 

sigarettensmokkel, en stimuleren dus de illegale handel.  
• Neutrale verpakkingen zijn een verregaande schending 

van het fundamenteel recht op intellectueel eigendom. 

                                                           
6 https://www.businesseurope.eu/publications/trade-mark-elimination-plain-packaging-open-letter 
7 https://prodipresse.be/actualites-publiques/l-avis-de-prodipresse/le-paquet-neutre-pour-masquer-une-
politique-de-sante-inefficace-en-belgique-et-tuer-les-derniers-commerces-de-proximite/ 
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• Neutrale verpakkingen voor tabak zijn een gevaarlijk precedent, dat op termijn ook 
alcoholische dranken, snoepgoed, en voeding die veel vet bevat zou kunnen treffen. 

• Neutrale verpakkingen zijn juridisch problematisch: ze zijn niet in lijn met de EU-richtlijn 
ter zake, ze zijn niet compatibel met het vrij verkeer van goederen binnen de EU, en ze 
schenden de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). 

• Neutrale verpakkingen zorgen voor een toenemende druk voor winkelier, die meer tijd 
nodig zal hebben om klant te bedienen. 

• Neutrale verpakkingen zorgen voor een daling van de klantentevredenheid, zo blijkt uit 
bevindingen van de Australian Retailers Association & de Australian Association of 
Convenience Stores. 

Een meer uitgebreide toelichting van onze argumenten tegen neutrale verpakkingen kan u 

nalezen in een uitgebreide position paper8. 

 We roepen de toekomstige federale regering op om geen neutrale verpakkingen in 

te voeren. De gegarandeerde kosten en de nadelen die eraan verbonden zijn wegen 

niet op tegen de onbewezen impact die ermee beoogd wordt.           

 

 

7. Geen verdere obstakels voor legale verkoop van een legaal product.  

Cimabel vraagt de overheid met aandrang om geen verdere obstakels in te voeren die de legale 

handel van legale tabaksproducten bemoeilijken. Daarom zijn we tegenstander van een 

uitstalverbod in verkooppunten. Een dergelijke maatregel heeft geen aangetoond effect, is 

economisch schadelijk en werkt illegale handel in de hand. Zo’n maatregel zou de handelaars 

bovendien dwingen tot belangrijke 

investeringen die de financiële 

draagkracht van de dagbladhandel, een 

sector die vecht om te overleven, zwaar 

zou overstijgen.       

Cimabel is eveneens gekant tegen een 
verbod op automaten. Zo’n verbod zou een bijkomende beperking zijn van de rechtmatige 
toegang van volwassen consumenten tot een volstrekt legaal consumptieproduct.  
 

                                                           
8 http://cimabel.be/position-paper-neutrale-verpakkingen/ 
  

 

Elke nieuwe drempel voor de legale verkoop 

van tabak opent een deur voor de illegale 

handel 

http://cimabel.be/position-paper-neutrale-verpakkingen/
http://cimabel.be/position-paper-neutrale-verpakkingen/
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Tot slot verzet Cimabel zich ook tegen een algemeen informatieverbod op verkooppunten. De 

voorbije decennia werd de regelgeving inzake tabaksreclame op verkooppunten dermate strikt 

dat vandaag eigenlijk geen reclame meer kan en mag gevoerd worden op verkooppunten. 

Hoogstens kan er nog informatie worden verstrekt door het afficheren en uitstallen van de 

producten die te koop worden aangeboden. Zelfs de loutere prijsaanduiding van het product ligt 

tegenwoordig onder vuur als zou dit ‘publiciteit’ zijn. Deze minimale vorm van 

informatieverstrekking aan de consument mag niet verder worden uitgehold. Dat zou een 

ontoelaatbare belemmering zijn van een normaal commercieel proces waarbij handelaars geacht 

worden objectieve informatie te verstrekken aan volwassen klanten/consumenten.   

 
We roepen de toekomstige federale regering op om geen onnodige nieuwe 

obstakels te creëren voor de legale handel in legale tabaksproducten.         
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IV. 

Een doeltreffend tabaksbeleid kiest voor een realistisch accijnsbeleid 
dat de consument in eigen land houdt 

De accijnzen en BTW geïnd op tabaksproducten brachten de Belgische overheid in 2018 ca. 3,063   

miljard euro op. Dat is ruim 400 miljoen euro aanzienlijk minder dan de 3,484 miljard die de 

regering in de begroting had ingeschreven en waarop ze had gehoopt. Het feit dat al 4 jaar op rij 

de reële inkomsten lager liggen dan de verhoopte inkomsten toont aan dat de drastische 

accijnsverhogingen die in de periode 2014-2018 werden doorgevoerd hun doel niet hebben 

bereikt. Integendeel. De reden is dat de overheid – ondanks de herhaalde waarschuwingen van 

Cimabel – haar hand heeft overspeeld en geen rekening heeft gehouden met de realiteit van 

namaak en illegale handel. 

 

 
  

Als de overheid wil blijven rekenen op de omvangrijke inkomstenstroom die voortvloeit uit de 

verkoop van legale sigaretten, dan zal ze een meer realistisch accijnsbeleid moeten voeren. Dit 

impliceert:  

 

8.  Een stabiel en voorspelbaar meerjarenplan  
 

Cimabel is bereid om samen met de overheid een plan uit te werken dat voorziet in een 

consistente inkomstentrend in combinatie met een teruglopende marktomgeving. De voorbije 

legislatuur heeft de overheid onze voorstellen hiervoor niet of onvoldoende gevolgd, met het 

gekende negatieve gevolg.  

We roepen de toekomstige federale regering op om in overleg met de tabakssector 

een realistisch meerjarenplan uit te tekenen dat het mogelijk maakt om stijgende 

accijnstarieven ook te vertalen in stijgende inkomsten, ondanks een teruglopende 

markt.         
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9. Een competitief accijnsniveau 

 

Belangrijk is dat we het Belgische accijnsniveau competitief houden ten aanzien van de ons 

omringende landen. Laat ons immers niet vergeten dat je vanuit ons land zelden meer dan een 

uur moet rijden naar het buitenland. Nu al is België het op 5 na duurste land in Europa wat de 

prijs van sigaretten betreft. Vandaag bedraagt de gemiddelde prijs van een pakje sigaretten (20 

stuks) in ons land ca. 6,00  Euro, in 1999 was dat nog 2,50 Euro: een prijsstijging van 240% op 20 

jaar.  

Ook met de realiteit van illegale handel moet rekening worden gehouden. In landen waar de 

consument de prijs van legale sigaretten als te hoog ervaart krijgen namaak en illegale handel 

snel vaste voet aan de grond.  

We roepen de toekomstige federale regering op om bij het uitstippelen van het 

accijnsbeleid rekening te houden met de eigenheid van de open Belgische markt en 

zich niet te laten verleiden tot accijnstarieven die de consument naar het buitenland 

of naar illegale handelscircuits jagen.    
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V. 

Een doeltreffend tabaksbeleid laat roken een geïnformeerde keuze 

zijn van volwassen individuen, van wie verwacht mag worden dat ze 

respect opbrengen voor de omgeving 

10.  Rookverbod in aanwezigheid van kinderen 

Niet roken in het bijzijn van kinderen zou eigenlijk gewoon een kwestie van gezond verstand 

moeten zijn. Soms kan het echter aangewezen zijn om het gezond verstand af te dwingen. 

Daarom is Cimabel geen tegenstander van de invoering van een rookverbod in aanwezigheid van 

kinderen. Concreet betekent dit dat in de nabijheid van scholen en kindercrèches, op 

speeltuinen, op sportvelden waar jeugdwedstrijden plaatsvinden, etc. een afdwingbaar 

rookverbod kan overwogen worden. De vraag blijft uiteraard hoe de naleving ervan op een 

werkbare manier gecontroleerd kan worden.   

We roepen de toekomstige regeringen op om werk te maken van een rookverbod 

in aanwezigheid van kinderen en toe te zien op de naleving ervan.    

 

11. Meer controle op naleving rookverbod in openbare plaatsen 

De geloofwaardigheid van een rookverbod in openbare plaatsen (werkplaats, horeca, openbaar 

vervoer,…) staat of valt met de controle op de naleving ervan. Cimabel waardeert de 

inspanningen van de inspectiediensten van de FOD Volksgezondheid om overtredingen op te 

sporen en te bestraffen. Cimabel is er voorstander van om de controles op de naleving van het 

rookverbod op openbare plaatsen verder te intensifiëren.  

We roepen de toekomstige regering op om te blijven investeren in de controle op 

de naleving van het rookverbod in openbare plaatsen.     
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12.  Een redelijk zwerfvuilbeleid dat iedereen voor zijn verantwoordelijkheid stelt, 

te beginnen met de consument.  

De Belgische tabaksindustrie steunt de overheid in de strijd tegen zwerfvuil en neemt haar 

verantwoordelijkheid op door financieel bij te dragen tot een beleid dat de overlast door 

weggegooide peuken wil 

terugdringen. Zo bv. heeft de 

industrie sinds 2008 een 

intentieverklaring onderschreven 

met de Vlaamse overheid om 

samen de problematiek van het 

weggooien van peuken aan te pakken.  De industrie wil tot gelijkaardige intentieverklaringen 

komen met het Waalse en Brusselse Gewest. 

Cimabel vraagt wel een redelijk beleid dat ook anderen voor hun verantwoordelijkheid stelt, te 

beginnen met de geïnformeerde consument.  

Cimabel is immers van oordeel dat de strijd tegen zwerfvuil niet eenzijdig mag worden 
afgewenteld op de producenten. Ook de consument moet worden aangesproken en 
geresponsabiliseerd.   
 
Overigens is Cimabel van oordeel dat de maatschappelijke discussie rond zwerfvuil zich niet 
eenzijdig mag toespitsen op peuken. Dat lijkt sommige andere industrieën goed uit te komen. Zo 
wordt de aandacht afgeleid van bv. kauwgom, blikjes,… eveneens een belangrijke bron van 
zwerfvuil én van ergernis.   

 
We roepen de toekomstige regeringen op om in het kader van de 

zwerfvuilproblematiek een realistisch beleid te voeren waarbij alle fabrikanten en 

verpakkingsverantwoordelijken van producten die in het zwerfvuil worden 

aangetroffen, worden aangesproken én waarbij ook de consument voor zijn 

verantwoordelijkheid wordt gesteld. 

 

Een sigaret wordt pas zwerfvuil als ze door een 

consument wordt weggegooid 


