
Vergadering 

Datum 

IryI Plaats 

MoU bijeenkomst 

Maandag 13 november 2017 09.30-12.30 uur 
Den Haag 

Agenda: 
1. Vaststelling agenda  

2. Bespreken notulen dd  20 juni 2017 

3. Track & Trace pilot Luxemburg 

Evaluatie industrie 

4. Illegale handel  

5. EPS RYO Q2 2016  

6. Accijnzegels  

Status formaten accijnszegels sigaretten en rooktabak 

7. Meldpunt acciinsfraude  
Nieuwe meldingen 
Herstart communicatiewerkgroep. 

8. Status Track & Trace 

9. W.v.t.t.k. 

15. Rondvraag 
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Verslag MoU bijeenkomst 
Donderdag 17 januari 2017 15.00 —17.30 Datum 

Plaats 

1. Vaststelling agenda en mededelingen  
• geeft toelichting op fusie 551 en VNK. Nieuwe naam voor de organisatie: Vereniging Nederlandse Sigaretten- 
en Kerftabakfabrikanten, afgekort VSK, ingangsdatum 1 januari 2017. 
Agenda wordt vastgesteld. 

2. Bespreken notulen dd 1 juli 2016  
Mede door overgang naar nieuwe organisatie en de onderbezetting van het secretariaat  van de VSK, is het 
verslag van de vorige bespreking niet gemaakt. Aan de hand van aantekeningen wordt een mondeling verslag 
gedaan. 

3. Track & Trace Pilot Luxemburg 
Douane vraagt naar de ervaringen van de industrie met de pilot. Industrie zegt toe de volgende vergadering een 
evaluatieverslag gereed te zullen hebben. ACTIE 

4. Illegale handel  
Een overzicht van inbeslagnames 2015 is niet voorhanden. Het is wel opgesteld en in mei 2016 aan MinFin 
verstrekt. Het is niet opgenomen in Financieel Jaarverslag. ACTIE: navragen bij persvoorlichter MinFin. 
In 2014 zijn er drie illegale fabrieken opgedoekt. Cijfers ontbreken echter om te kunnen spreken van een 
doorzettende trend. 

5. SUN Report, BYO EPS Q4 2016  
Toelichting wordt gegeven bij meest recente Empty Pack Survey Q4-2016 en het EPS van Kantar TNS naar 
shagverkopen in het buitenland. Douane vindt cijfers waardevol maar vraagt zich af hoe hier nog meer mee 
gedaan kan worden. Kan, in het geval van illicit whites, een match qua fingerprint gelegd worden naar een 
bepaalde produktielijn? 

6. Acciinzegels  
Omdat in mei 2019 een nieuw contract voor de accijnszegels operationeel moet zijn, en dit in de tijd parallel 
loopt aan de introductie van T&T o.g.v. van de EUTPD, heeft de Douane een werkgroep ingesteld. Die 
onderzoekt wat de opvolger van de papieren zegel zou kunnen zijn. De werkgroep bestudeert pilots en doet 
testen, en is daartoe samengesteld uit vertegenwoordigers van de theorie en de praktijk en uit de ICT-hoek. 
Ten behoeve van de discussies in Europees verband over T&T in de expert group, is een NL vertegenwoordiging 
samengesteld uit mensen van de Douane en van VWS. 

7. Meldpunt Accijnsfraude  
Toelichting op de recente cijfers. Een derde deel van de meldingen heeft betrekking op internetve kopen. 
Douane moedigt Industrie aan om bij hun sales reps opnieuw om aandacht voor het meldpunt te vragen. 
Douane vraagt zich af of anoniem melden zou helpen om het aantal meldingen te verhogen. Volgende week 
neemt men daar een besluit over. Op basis daarvan zal gekeken worden hoe er terug een impuls kan gegeven 
worden aan de communicatiewerkgroep inzake Meldpunt Accijnsfraude. 
Meldingen van single stick verlopen worden door de Douane aan NVWA doorgegeven. 



Verslag MoU bijeenkomst 
Donderdag 17 januari 2017 15.00 — 17.30 Datum 

8. Intelligence Day 
Douane bevestigt dat namaakherkenning het belangrijkste aandachtspunt is voor een eventuele 2017 
Intelligence Day. Het programma zou dus met name gericht moeten zijn op de medewerkers van de afd. 
Intellectueel Eigendomsrecht, kan ook in voorzien worden met een training., 

9. Namaak  
Door tijdgebrek wordt dit onderwerp niet meer separaat besproken 

10. Logistiek achter illegale sigaretttenhandel  
Door tijdgebrek wordt dit onderwerp niet meer separaat besproken 

11. W.v.t.t.k.  
Geen bijzonderheden 

12. Rondvraag 
Geen bijzonderheden 
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Verslag MoU bijeenkomst 
Datum 
	

Dinsdag 20 juni 2017 15.00 — 17.30 
Plaats 
	

Rotterdam 
Aanwezig 

1. Vaststelling agenda en mededelingen  
Geen aanvullingen. 

2. Bespreken notulen dd 17 ianuari 2017  
De douane heeft enkele verbeteringen/aanvullingen op de conceptnotulen voorgesteld: Akkoord. 

3. Track & Trace Pilot Luxemburg 
De algemene ervaringen van de industrie waren positief. Een versiag is echter (nog) niet beschikbaar. De Lux. 
douane heeft aangegeven dat zij graag zeif de evaluatie van de pilot willen delen met hun collega's uit andere 
landen. 

4. Illegale handel  
De douane deelt een notitie Nederlandse Inbeslagnames van Sigaretten en Tabak in 2016. De cijfers fluctueren 
ten opzchte van eerdere jaren, maar dat zegt weinig. Er is dus geen reden om op basis van deze cijfers tot een 
toe- of afname te concluderen. Als algemene vuistregel geldt 	de illegale handel onderschept wordt. 
Accijnsfraude is een prioriteit van Douane en Fiod. 

5. RYO EPS Q12017  
Toelichting wordt gegeven bij meest recente RYO Empty Pack Survey Q1-2017 van Kantar INS 	alle in 
Nederland gerookte shag draagt een buitenlands (Belgisch) accijnszegel. Dit cijfer is in lijn met de resultaten 
over 2015 en 2016. 

6. Accijnzegels  
Het verzoek van de indsutrie is door de douane ontvangen en wordt momenteel met diverse partijen, intern 
maar ook met Joh. Enschede, besproken. Discussie over de vraag of de zegelformaten voor beide 
productcategorieen toepasbaar moeten zijn. De industrie zal de notitie op dit punt nog verduidelijken. 
Er wordt gediscussieerd over de door de Douane ingebrachte stelling: De illegale handel neemt toe als de 
papieren accijnszegel wordt afgeschaft. Conclusie: Zeker, tenzij alternatief beter is. 

7. Meldpunt Accijnsfraude 
Toelichting op de recente cijfers. Aantal meldingen is stabiel, wel relatief veel tabak. Toch bestaat de indruk dat 
de industrie nog meer zou kunnen doen om dit aantal te laten stijgen. Indus-He zegt het signaal te herkennen 

ti

en hier actie op voor te bereiden. Mogelijk zijn in een volgende vergadering ier resultaten van zichtbaar. 



Verslag MoU bijeenkomst 
Datum 
	

Dinsdag 20 juni 2017 

8. T&T 
Industrie geeft presentatie standpunten. 

9. W.v.t.t.k.  
Geen bijzonderheden 

10. Rondvraag 
Geen bijzonderheden 
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