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RE: afmetin en accijnszegel 
I VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.nr, 	@belastingdienst.nl' 

01-06-2017 09:06 
Details verber en 
Van: 	 I VSK-Tabak < 
Aan: 	@belastingdienst.nr 

@belastingdienst.nr < 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

1 Attachment 
LI= 

Industrie verzoek betreffende afmetingen accijnszegel 29052017.pdf 

Geachte heren 	en 

Ik werd er op attent gemaakt dat de eerste zin van het verzoek dat wij afgelopen maandag aan uw 
dienst richtten, verwarring kan scheppen over de ondertekenaars. 

De ondertekenaars zijn alle vijf leden van VSK en Philip Morris. Voor de duidelijkheid heb ik het 
document aangepast. U treft die verbeterde versie bijgaand aan. 

Mijn excuses voor eventueel ongemak. 

Met hartene roeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Trans arantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile + 
E-mail: 	@vsk-tabak.n1 Website: www.vsk-tabak.nl   

From: 	 VSK-Tabak 
Sent: maandag 29 mei 2017 15:54 
To: 	 lastingdienst.nr 
Subject: afmetin en accijnszegel 

Geachte heer 

Al eerder is in MOU verband gesproken over de gewijzigde verpakkingen onder de EUTPD en de 
gevolgen daarvan voor de positionering en grootte van het accijnszegel. 
De gezamenlijke sigaretten- en shagindustrie in Nederland, vertegenwoordigd door VSK en door 
Philip Morris, heeft zich beraden over dit onderwerp en heeft een eensluidend idee geformuleerd 
dat wij thans, bij wijze van verzoek, aan de Douane en de Belastingdienst willen voorleggen. U 
treft dat bijgaand aan. 

@vsk-tabak.nl> 
@belastingdienst.nl>, 

@belastingdienst.nl> 



Dit verzoek zal ook nog worden toegezonden aan uw collega, de heer 	met wie een 
van onze leden hieromtrent contact heeft gehad. 

Met hartelile roeten, 

VEK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Transparantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile +1111111.11111M 
E-mail: 	@vsk-tabak.n1 Website: www.vsk-tabak.nl   
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FW: Netherlands Q1 2017 EPS wave - preliminary results 

aan: 

06-06-2017 11:18 
Details verber en 
Van: "  
Aan: 	

" < 	@pmi.com> 
< 	@belastingdienst.nl> 

1 Attachment 

Empty Pack Survey Netherlands Q1 2017 preliminary data (003).xlsx 

Dag 1111, 

Graag had ik je hulp gehad bij het vinden van een mogelijke verklaring voor het hoge aandeel van 
buitenlandse verpakkingen, tijdens kwartaal 1 dit jaar, n1 30.6%. In Q1 2016 was dat nog 23%. 
Pakjes werden geraapt in de periode 5 tem 22 febr. 
In bijlage vind je de voorlopige cijfers, met land van oorsprong en aandeel buitenlandse 
verpakkingen per stad. In de tabsheet NDI by city heb ik alle steden met een non-domestic 
incidence hoger dan 30.6% in het geel gemarkeerd. 

Ik check nog met ons hoofdkantoor of er namaak bij zat. 

Mocht jij aan bepaalde events denken die tot dit hoger aandeel geleid hebben, dan hoor ik het 
graag. 

Imi
roeten 

From: 
To: 	 @pmi.com> 
Cc: 	< 	@pmi.com>; 	(contracted) 
< 	@contracted.pmi.com> 
Subject: Netherlands Q1 2017 EPS wave - preliminary results 

Hi 

As discussed, please find attached the preliminary results of the Q1 EPS wave in the Netherlands. 
The overall Non-Domestic incidence went up to 30.6%, which is a 15 points increase vs. the 
previous wave. Among the market variants growing there are packs from Italy, UK, France, 
Germany and Spain, you can see all details in the data file attached. The fieldwork took place 
between 5th and 22nd of February, you can also see details by city in the file. The increase cannot 
be linked to any Specific city or region, as it was observed in a large number of cities. 

Our usual checks with the field people form the agency could not give us an answer on what could 
have driven such a change. The picture looks like some travel/tourism spike, but what could be the 
incentive? Please let us know your thoughts, we'll be glad to discuss any time this week. 

Many thanks and a nice evening, 
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FW: Netherlands Q1 2017 EPS wave - preliminary results 

aan: 

09-06-2017 15:22 
Details verber en 
Van: " 	 @pmi.com> 
Aan: 	 < 	@belastingdienst.nl> 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

2 Attachments 

Empty Pack Survey Netherlands Q1 2017 preliminary data (003).xlsx 

NL Q1 2017 Sample Type breakdown by city.xlsx 

Dag 11111, 

Blijkbaar zijn er amper namaakpakjes gevonden tussen de geraapte pakjes (cf. bijlage "Sample 
Type breakdown by city), dus dit kan niet de verklaring zijn voor de hoge non-domestic incidence. 
Mocht jij nog een andere verklaring hebben, dan horen we dat inderdaad graag. 

Groeten en fijn weekend! 

From: 
Sent: 06 June 2017 11:17 
To: 	 @belastingdienst.nl> 
Subject: FW: Netherlands Q1 2017 EPS wave - preliminary results 

Dag MI, 

Graag had ik je hulp gehad bij het vinden van een mogelijke verklaring voor het hoge aandeel van 
buitenlandse verpakkingen, tijdens kwartaal 1 dit jaar, nl 30.6%. In Q1 2016 was dat nog 23%. 
Pakjes werden geraapt in de periode 5 tern 22 febr. 
In bijlage vind je de voorlopige cijfers, met land van oorsprong en aandeel buitenlandse 
verpakkingen per stad. In de tabsheet NDI by city heb ik alle steden met een non-domestic 
incidence hoger dan 30.6% in het geel gemarkeerd. 

Ik check nog met ons hoofdkantoor of er namaak bij zat. 

Mocht jij aan bepaalde events denken die tot dit hoger aandeel geleid hebben, dan hoor ik het 
graag. 

Iiimi
,Groeten 

From: 
 

To: 	 @pmi.com> 
Cc: 	< 	@pmi.com>; 	(contracted) 
< 	@contracted.pmi.com> 
Subject: Netherlands Q1 2017 EPS wave - preliminary results 

Hi EMIL 

As discussed, please find attached the preliminary results of the Q1 EPS wave in the Netherlands. 
The overall Non-Domestic incidence went up to 30.6%, which is a 15 points increase vs. the 
previous wave. Among the market variants growing there are packs from Italy, UK, France, 
Germany and Spain, you can see all details in the data file attached. The fieldwork took place 



between 5th and 22nd  of February, you can also see details by city in the file. The increase cannot 
be linked to any specific city or region, as it was observed in a large number of cities. 

Our usual checks with the field people form the agency could not give us an answer on what could 
have driven such a change. The picture looks like some travel/tourism spike, but what could be the 
incentive? Please let us know your thoughts, we'll be glad to discuss any time this week. 

Many thanks and a nice evening, 



Nieuwsbrief VSK-Tabak: Het andere tabaksnieuws 
VSK 
aan: 

11-06-2017 09:02 
Verzonden door: 
"VSK" < 
Details verber en 
Van: VSK < 
Aan: < 	@belastin dienst.nl> 
Verzonden door: "VSK" < 
Reageer op VSK < 
Beveiliging: 
Om privacyredenen zijn afbeeldingen van externe sites niet gedownload. Afbeeldingen 
tonen 
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MoU vergadering 
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Nieuwsbrief VSK-Tabak: Het andere tabaksnieuws 
VSK 
aan: 

11-08-2017 09:02 
Verzonden door: 
"VSK" < 
Details verber en 
Van: VSK < 
	

@vsk-tabak.nl> 
Aan: < 
Verzonden door: "VSK" 
Reageer op VSK < 	@vsk-tabak.nl> 
Beveiliging: 
Om privacyredenen zijn afbeeldingen van externe sites niet gedownload. Afbeeldingen 
tonen 
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Uitvoerin shandelingen art 15-16 TPD - bekommernissen industrie en handel 

aan:  

05-09-2017 12:42 
Cc: 

Details verber en 
Van: " 	 @pmi.com> 
Aan: 	 < 	@belastingdienst.nl> 
Cc: 	 < 	@belastingdienst.nl> 

Geachte heer 

Gisteren werden de concept teksten van de gedelegeerde en uitvoeringshandelingen voor artikel 15 
en 16 TPD door DG SANTE gepubliceerd. Deze concept teksten zouden naar verluid aanstaande 
woensdag in Brussel besproken worden en de lidstaten zouden gevraagd worden hierop hun eerste 
commentaren te geven. 

Graag maak ik u dan ook attent op volgende twee zaken, welke serieuze complicaties zullen 
genereren voor de industrie en handel: 

1. Unique Identifier (UID): verplicht op export volumes buiten de EU. Dit stuit op de 
volgende problemen: 

a. Concurrentienadeel voor de EU fabrieken die exporteren buiten de EU. Sommige 
niet-EU landen krijgen sigaretten geleverd van zowel fabrieken in als buiten de EU. 
Dit impliceert dat de fabrieken buiten de EU een concurrentievoordeel hebben 
aangezien zij geen dure aanpassingen aan hun machines hoeven door te voeren. 
De fabrieken binnen de EU dienen dit wel te doen. Dit zou kunnen betekenen dat 
het eenvoudiger en goedkoper. wordt om deze productie in fabrieken buiten de EU 
onder te brengen. 

b. Consumentenverwarrinq. In het geval van bovenstaand voorbeeld krijgen 
consumenten in niet-EU landen te maken met producten met een UID en producten 
zonder een UID (afhankelijk van waar de producten geproduceerd zijn, binnen of 
buiten de EU). Dit kan leiden tot verwarring bij de consumenten. 

c. Mogelijks in striid met lokale wetqevina. In sommige niet-EU landen is de 
wetgeving zodanig gedetailleerd dat specifiek is bepaald wat wel of niet op de 
verpakking (buiten de gezondheidswaarschuwing / andere verplichte informatie) 
gedrukt mag worden. Producten met een UID zouden in deze landen dus niet aan 
de daar geldende regelgeving voldoen. 

2. Technische problemen en zeer kostbaar voor de tussenhandel. de voorgestelde 
structuur van de Track&Trace code zou ernstige problemen opleveren voor de distributeurs, 
in die zin dat de voorgestelde code voor distributeurs een apart scanningsysteem zou 
vereisen, dus naast de scanningapparatuur die zij momenteel voor andere producten 
hanteren. 

Ik zou u dan ook willen vragen om bovenstaande punten in overweging te nemen en dit 
bespreekbaar te maken tijdens de vergadering van aanstaande woensdag. Wellicht is een 
voorbehoud voor deze twee punten op zijn plaats zodat er tijd is om de consequenties hiervan 
beter te doorgronden. 

Bij voorbaat veel dank voor uw aandacht voor bovenstaande. 

Met vriendelijke groeten, cordialement, kind regards 

Corporate Affairs - Illicit Trade Strategies & Prevention I Philip Morris Benelux BVBA, 
Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem (Antwerpen)IT: +32 3/287.12.811 M: 

— WWW.Drtli.COM   



NOTICE: This e-mail may contain confidential information, which should not be copied or 
distributed without authorization. If you have received this e-mail message by mistake, please 
inform the sender and delete it from your system. Please note that, for the efficient preservation 
of Company records that may be required in connection with legal proceedings, all e-mails sent to 
the author of this e-mail will be copied and retained in a secure repository. 
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meetin douane experts 6 september 
I VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.nr, 	@belastingdienst.n1 

05-09-2017 16:09 
Details verber en 
Van: 	 I VSK-Tabak < 	@vsk-tabak.nl> 
Aan: " 	@belastingdienst.0" < 	@belastingdienst.nl>, 

	

@belastingdienst.n1" < 	@belastingdienst.nl> 
2 Attachments 

advocacy for 6 Sept meeting 09.04.docx 

Comment on draft IA HSF.DOCX 

Geachte heren 	en 

Nu de concepten voor de regelingen behorende bij artikel 15.11 en 15.12 en 16.2 door de EU 
Commissie bekend zijn gemaakt, zullen deze allicht ,morgen ter sprake komen tijdens de expert 
meeting en/of bij een eerstvolgende gelegenheid. 

In dat verband willen wij het volgende aan u meegeven: 

Het voorgestelde systeem is een uitgebreid en complex systeem welke veel overlap heeft 
met het reeds bestaande EMCS systeem. Er zijn vele technische punten welke schriftelijk moeten 
worden geadresseerd alvorens enige algemene overeenstemming kan worden gesloten. Gezien de 
korte tijdsframe is het onmogelijk om op tijd deze technische punten in een volledig gedetailleerde 
analyse uiteen to kunnen zetten. 

Het aanstellen van een derde partij UID uitgever zou lidstaten zorgen moeten baren, daar 
dit tot vele aanbestedingsprocedures zal leiden, welke niet binnen 6 maanden kunnen worden 
voltrokken. Lidstaten worden namelijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van dit uiterst 
complexe systeem. 

Het voorgestelde systeem is niet gebaseerd op open standaarden (GS1, Data Exchange 
EPCIS, EDI). Een 50 karakter tellende UID is tevens niet in overeenstemming met de GS1 
standaard. 

• De industrie is bezig met de voorbereiding van amendementen welke binnenkort met de 
douane zullen kunnen worden gedeeld. 

In de bijiagen treft u twee documenten aan met commentaar. Die documenten zijn opgesteld in 
opdracht van BAT maar worden door alle leden van VSK ondersteund. 

Met hartelile roeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Trans arantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: 	@vsk-tabak.nl Website: www.vsk-tabak.n1  
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RE: Betr: Uitvoeringshandelingen art 15-16 TPD - bekommernissen industrie en handel 
111.1111111111 
aan: 

@belastingdienst.nl 
06-09-2017 10:11 
Cc: 

Details verber en 
Van: " 	" < 	@ mi.com> 
Aan: " 	@belastin dienst.n1" < 	@belastingdienst.nl> 
Cc: 	 @belastingdienst.nl> 

Geachte heer MEI, 
Beste 

Van VSK heb ik begrepen dat zij ook nog een aantal bekommernissen hadden over de voorliggende 
conceptteksten van de uitvoeringshandelingen van art 15-16 TPD. 
Hierbij wil ik je dan ook laten weten dat PM Benelux - naast onze eigen inbreng - ook de punten 
van VSK ondersteunt. 

Met vriendelijke groeten, cordialement, kind regards 

Corporate Affairs - Illicit Trade Strategies & Prevention I Philip Morris Benelux BVBA, 
Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem (Antwerpen)IT: +32 3/287.12.811 M: 

- www.pmi.com   
NOTICE: This e-mail may contain confidential information, which should not be copied or 
distributed without authorization. If you have received this e-mail message by mistake, please 
inform the sender and delete it from your system. Please note that, for the efficient preservation 
of Company records that may be required in connection with legal proceedings, all e-mails sent to 
the author of this e-mail will be copied and retained in a secure repository. 
From: 	@belastingdienst.nl [mailto: 	@belastingdienst.nl] 
Sent: 05 Se tember 2017 13:15 
To: 	 < 	@pmi.com> 
Cc: 	 < 	@belastingdienst.nl> 
Subject: Betr: Uitvoeringshandelingen art 15-16 TPD - bekommernissen Industrie en handel 

Beste 1111111, 

Bedankt voor de mail. 

Met vriendelijke groet, 

Handhavingsregisseur Accijns en FT binnenland 

Landelijk kantoor/ Handhavingsregie 
Douane 
Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 I 3072 DB I Rotterdam I Kamer 12e etage 
postbus 3070 I 6401 DN I Heerlen 

@belastingdienst.n1 
http://www.douane.nl   

' ---05-09-2017 12:42:45---Geachte heer 	Gisteren werden de concept 
teksten van de gedelegeerde en uitvoeringshandelinge 

Van: " 
	 < 	@pmi.com> 



Aan: 	 < 	@belastingdienst.nl> 
Cc: 	 < 	@belastingdienst.nl> 
Datum: 05-09-2017 12:42 
Onderwerp: Uitvoeringshandelingen art 15-16 TPD - bekommernissen industrie en handel 

Geachte heer 

Gisteren werden de concept teksten van de gedelegeerde en uitvoeringshandelingen voor artikel 15 
en 16 TPD door DG SANTE gepubliceerd. Deze concept teksten zouden naar verluid aanstaande 
woensdag in Brussel besproken worden en de lidstaten zouden gevraagd worden hierop hun eerste 
commentaren te geven. 

Graag maak ik u dan ook attent op volgende twee zaken, welke serieuze complicaties zullen 
genereren voor de industrie en handel: 

	

1. 	Unique Identifier (UM): verplicht op export volumes buiten de EU. Dit stuit op de 
volgende problemen: 
a. Concurrentienadeel voor de EU fabrieken die exporteren buiten de EU. Sommige niet-EU 
landen krijgen sigaretten geleverd van zowel fabrieken in als buiten de EU. Dit impliceert dat de 
fabrieken buiten de EU een concurrentievoordeel hebben aangezien zij geen dure aanpassingen aan 
hun machines hoeven door te voeren. De fabrieken binnen de EU dienen dit wel te doen. Dit zou 
kunnen betekenen dat het eenvoudiger en goedkoper wordt om deze productie in fabrieken buiten 
de EU onder te brengen. 
b. Consumentenverwarrinq. In het geval van bovenstaand voorbeeld krijgen consumenten in 
niet-EU landen te maken met producten met een UID en producten zonder een UID (afhankelijk 
van waar de producten geproduceerd zijn, binnen of buiten de EU). Dit kan leiden tot verwarring 
bij de consumenten. 
c. Mogelijks in strijd met lokale wetgevinq. In sommige niet-EU landen is de wetgeving zodanig 
gedetailleerd dat specifiek is bepaald wat wel of niet op de verpakking (buiten de 
gezondheidswaarschuwing / andere verplichte informatie) gedrukt mag worden. Producten met een 
UID zouden in deze landen dus niet aan de daar geldende regelgeving voldoen. 

	

2. 	Technische problemen en zeer kostbaar voor de tussenhandel. de voorgestelde 
structuur van de Track&Trace code zou ernstige problemen opleveren voor de distributeurs, in die 
zin dat de voorgestelde code voor distributeurs een apart scanningsysteem zou vereisen, dus naast 
de scanningapparatuur die zij momenteel voor andere producten hanteren. 

Ik zou u dan ook willen vragen om bovenstaande punten in overweging te nemen en dit 
bespreekbaar te maken tijdens de vergadering van aanstaande woensdag. Wellicht is een 
voorbehoud voor deze twee punten op zijn pleats zodat er tijd is om de consequenties hiervan 
beter te doorgronden. 

Bij voorbaat veel dank voor uw aandacht voor bovenstaande. 

Met vriendelijke groeten, cordialement, kind regards 

Corporate Affairs - Illicit Trade Strategies & Prevention I Philip Morris Benelux BVBA, 
Berchemsta lionstraat 72, 2600 Berchem (Antwerpen)! T: +32 3/287 12.81f M: 

— www.omi.com   
NOTICE: Thi e-mail may contain confidential information, which should not be copied or 
distributed without authorization. If you have received this e-mail message by mistake, please 
inform the sender and delete it from your system. Please note that, for the efficient preservation 
of Company records that may be required in connection with legal proceedings, all e-mails sent to 
the author of this e-mail will be copied and retained in a secure repository. 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, 
klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie 



bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt 
ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren. 
The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, 
notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential 
and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify 
the sender. 



Nieuwsbrief VSK-Tabak: Het andere tabaksnieuws 
VSK 
aan: 

11-09-2017 09:02 
Verzonden door: 
"VSK" < 	 > 
Details verber•en 
Van: VSK < 
Aan: < 
Verzonden door: "VSK" 
Reageer op VSK < 
Beveiliging: 
Urn privacyredenen zijn afbeeldingen van externe sites niet gedownload. Afbeeldingen 
tonen 
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reactie NL tabaksindustrie op T&T voorstel EC 
1111111111111111. I VSK-Tabak 
aan: 

@belastingdienst.nr, 	@belastingdienst.n1 
20-09-2017 14:13 
Details verber en 
Van: 	 I VSK-Tabak < 	@vsk-tabak.nl> 
Aan: " 	@belastingdienst.nr < 	@belastingdienst.nl>, 

	

@belastingdienst.nl" < 	@belastingdienst.nl> 
1 Attachment 

Final ESTA Feedback Track & Trace.docx 

Geachte heren EN en 

Bijgaand treft u aan de mening van onze Europese koepelorganisatie ESTA, op de voorstellen van 
DG SANTE voor T&T en Security Features voor tabaksproducten. De Nederlandse industrie, 
aangesloten bij VSK, is zeer bezorgd over deze voorstellen en zij onderschrijft volledig dit ESTA 
document. 

De Nederlandse industrie (drie productiebedrijven) exporteert haar producten wereldwijd. De 
industrie wordt in een onmogelijke positie gebracht als zij voor derde landen coderingen moet 
aanbrengen op de verpakkingen, terwijI die landen van bestemming ook hun eigen elsen stellen. 
De EC overschrijdt met dit soort voorschriften ook haar bevoegdheden. Het doel van de TPD was 
immers harmonisatie van de interne markt. 

Het ESTA document gaat ook in op alle andere bezwaren die wij hebben. Bij voorbaat dank als u 
daarvan kennis wilt nemen. 

Met hartelijke groeten, 

N/61 C 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Trans arantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: 11111111111.@vsk-tabak.n1  Website: www.vsk-tabak.nl   
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FW: reactie NL tabaksindustrie op T&T voorstel EC 
VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.nr, 	@belastingdienst.n1 

21-09-2017 14:17 
Details verber• en 
Van: 	 I VSK-Tabak < 
Aan: " 	@belastingdienst.nl'" 

@belastingdienst.nl" < 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

@vsk-tabak.nl> 
@belastingdienst.nl>, 
@belastingdienst.nl> 

2 Attachments 

Final ESTA Feedback Track & Trace.docx 

Comments to MS.DOCX 

Geachte heren 	en 

In aanvulling op mijn mail van gisteren stuur ik u nog een document met een beknopt overzicht 
van de belangrijkste problemen en oplossingen, zoals de Nederlandse tabaksindustrie 
(internationaal afgestemd) die ziet bij de voorstellen van de EC voor art. 15 en 16 van de TPD. 

Mogelijk ziet u kans dit betrekken bij uw overwegingen. 

Hartelijke groet, 

VSK-Tabak 

From: 	 J VSK-Tabak 
Sent: woensdag 20 september 2017 14:12 
To: ' 	@belastingdienst.nr; 	@belastingdienst.n1 
Subject: reactie NL tabaksindustrie op T&T voorstel EC 
Importance: High 

Geachte heren 	en MIK 

Bijgaand treft u aan de mening van onze Europese koepelorganisatie ESTA, op de voorstellen van 
DG SANTE voor T&T en Security Features voor tabaksproducten. De Nederlandse industrie, 
aangesloten bij VSK, is zeer bezorgd over deze voorstellen en zij onderschrijft volledig dit ESTA 
document. 

De Nederlandse industrie (drie productiebedrijven) exporteert haar producten wereldwijd. De 
industrie wordt in een onmogelijke positie gebracht als zij voor derde landen coderingen moet 
aanbrengen op de verpakkingen, terwijI die landen van bestemming ook hun eigen elsen stellen. 
De EC overschrijdt met dit soort voorschriften ook haar bevoegdheden. Het doel van de TPD was 
immers harmonisatie van de interne markt. 

Het ESTA document gaat ook in op alle andere bezwel  
daarvan kennis wilt nemen. 

ren die wij hebben. Bij voorbaat dank als u 

Met harteli'ke roeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Trans arantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 



E-mail: 	@vsk-tabak.n1 Website: www.vsk-tabak.nl  
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Nieuwsbrief VSK-Tabak: Het andere tabaksnieuws 
VSK 
aan: 

11-10-2017 09:02 
Verzonden door: 
"VSK" < 	 > 
Details verber en 
Van: VSK < 	 > 
Aan: < 	@belastin dienst.nl> 
Verzonden door: "VSK" < 	 > 
Reageer op VSK < 	 > 
Beveiliging: 
Om privacyredenen zijn afbeeldingen van externe sites niet gedownload. Afbeeldingen 
tonen 
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Commissievoorstel T&T tabaksproducten 
VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.nr, 	@belastingdienst.n1 

20-10-2017 17:26 

	

VSK-Tabak < 	@vsk-tabak.nl> 
@belastingdienst.nr < 	@belastingdienst.nl>, 

	

@belastingdienst.n1" < 	@belastingdienst.nl> 
2 Attachments 

EUTPD - IAs - ARGUMENTATION AND AMENDMENTS ART 8 10 21.docx 

EUTPD - IAs Export position paper.docx 

Geachte heren 	en 

Eerder al hebben wij uw aandacht gevraagd voor het voorstel van EC voor T&T van 
tabaksproducten. 
Dat voorstel was hopeloos complex en daarmee onuitvoerbaar. De EC overschreed de eigen 
bevoegdheden door veel meer te willen regelen dan de TPD voorschrijft. En de bestrijding van de 
illegale handel, waar deze regelingen op zouden moeten zijn gericht, is niet gediend met een 
systeem dat !outer de legale keten controleert. 

Nu heeft de EC een gewijzigd voorstel gepresenteerd waarvan DG Sante zegt dat het tegemoet 
komt aan veel opmerkingen. Dat is echter maar schijn: de verbeteringen zijn zeer klein en voor 
een groot deel kosmetisch van aard. 

Wij vragen daarom nogmaals aan u om kennis te willen nemen van de kritiek van de Nederlandse 
tabaksindustrie die wij, omwille van de beperkte tijd die resteert tot aan 24 oktober wanneer de 
lidstaten moeten reageren, beperkt hebben tot twee hoofdzaken: de verplichting om ook producten 
voor export naar derde landen te voorzien van T&T —wat in de situatie van Nederland met drie 
exporterende bedrijven, rampzalig is- en de 'open standaarden' die naar ons idee het meeste recht 
doen aan de wenselijkheid om bedrijven zelf te laten bekijken hoe zij aan de eisen van de overheid 
kunnen voldoen. 

Bijgaand treft u daarover twee documenten aan. 

Met hartelile roeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Trans arantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: 	@vsk-tabak.n1 Website: ww.vsk-tabak.nl  



Nieuwsbrief VSK-Tabak: Het andere tabaksnieuws 
VSK 
aan: 

11-11-2017 09:02 
Verzonden door: 
"VSK" < 	 > 
Details verber en 
Van: VSK < 	 > 
Aan: < 	@belastin dienst.nl> 
Verzonden door: "VSK" < 	 > 
Reageer op VSK < 	@vsk-tabak.nl> 
Beveiliging: 
Om privacyredenen zijn afbeeldingen van externe sites niet gedownload. Afbeeldingen 
tonen 
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MoU vergadering 
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Track & Trace voor tabaksprodukten, 4th draft 
I VSK-Tabak 

aan: 
@ 

(11.1111111elastingdienst.n1) ( 
( 	belastin dienst.n1), 

@belastingdienst.n1) 
22-11-2017 16:58 
Details verber en 
Van: 
Aan: " 	 ( 	@belastin dienst.n1)" 
< 	@belastingdienst.nl> " 
( 	@belastingdienst.nl) ( 	@belastingdienst.nl)" 

I VSK-Tabak <11111111111111@vsk-tabak.nl> 

< 	@belastingdienst.nl> 
Geachte heren 	en 

In de afgelopen periode heb ik een paar maal uw aandacht gevraagd voor Track and Trace en de 
voorstellen van DG Sante. Nogmaals dank voor de tijd die u hieraan hebt willen spenderen. 

Inmiddels is vorige week concept nummer vier gepubliceerd. Wij hebben gezien dat er 
verbeteringen zijn gekomen zoals bij het toestaan van het gebruik van open standaarden op 
aggregatie niveau en de dot code op pack niveau. Helaas nog niet wat betreft de voorschriften voor 
export naar derde landen en de open strandaarden voor de zogenoemde Unique Identifier. 

Het leek mij goed u to informeren over deze stand van zaken. De douaneraad in Brussel stuurde ik 
een gelijkluidend bericht 
sturen. 

Met harteli'ke roeten, 

z*,... 
VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Trans arantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: 	@vsk-tabak.n1 Website: www.vsk-tabak.n1  

1 



(I 
08-12-2017 16:22 
Details verberc en 

@belastingdienst.n1) ( 	@belastingdienst.n1), 
@belastingdienst.n1) 

T&T tabaks roducten 
1 VSK-Tabak 

aan: 

52 

Van: 	 VSK-Tabak < 	vsk-tabak.nl> 
Aan: 	 ( 	@belastingdienst.n1) 
( 	@belastingdienst.n1)" < 	@belastingdienst.nl>, " 
( 	@belastingdienst.nl)" < 	@belastingdienst.nl> 

Geachte heren 	en 

Vorige week is het besluit over de implementing en delegated acts voor Track & Trace van 
tabaksproducten gevallen. 
De uitkomst is teleurstellend maar verrast ook weer niet gelet op de inzet van DG Sante; die 
oversteeg de bestrijding van illegale handel in tabaksprodukten wat de grondslag is van artikel 14 
en 15 van de Tabaksproductenrichtlijn. 
Veelzeggend in dit verband was de tweet van EU Commisaris Andriukaitis: 

4.43 Vytenis Andriukaitis 
/4 	 AZ t•-• 

We have reached qualified majority for both 
implementing acts on track and trace 
tobacco. 

Now, this is a victory! • 

111.4i 	rw.3v- 

ao 	 VV,  t.,; 22 .111 ;:etIlt::, • • 
	

40000N1111 
'Et r 

Ik wil u nogmaals be anken voor de aandacht die u hebt willen besteden aan dit dossier. De 
bestrijding van namaak, smokkel en accijnsfraude is een zaak die de tabaksindustrie sterk 
bezighoudt. Zoveel mogelijk doen wij dat bij voorkeur samen met ketenpartners en overheid. Dat 
lijkt ons de aangewezen weg. 

Met hartelile roeten, 

VSK 

Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 

Volcen 



IIIIIIIIIIIIIII, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile +IIIIIIIIIII. 
E-mail: 11111111111.@vsk-tabak.nl  Website: www.vsk-tabak.nl  



Ille ale handel, workshops implementatie T&T 
VSK-Tabak 

aan: 
(11111=1@belastingdienst.n1) 

@belastingdienst.nl) 
22-01-2018 17:30 

@belastingdienst.n1)" 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

1 Attachment 

@vsk-tabak.nl> 
belastingdienst.nl) 

@belastingdienst.nl> 
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Nieuwsbrief VSK-Tabak: Het andere tabaksnieuws 
VSK 
aan: 

11-12-2017 09:02 
Verzonden door: 
"VSK" < 
Details verber en 
Van: VSK < 	 > 
Aan: < 	 @belastin dienst.nl> 
Verzonden door: "VSK" < 
Reageer op VSK < 
Beveiliging: 
Om privacyredenen zijn afbeeldingen van externe sites niet gedownload. Afbeeldingen 
tonen 

2018_regionalworkshops_en.pdf 

Geachte heer 

De EU Commissie heeft bekend gemaakt workshops te gaan organiseren waarin autoriteiten van 
lidstaten en stakeholders (tabaksindustrie en service providers) worden geInformeerd over de 
implementatie van T&T. Zie bijlage. 

Wij hebben vernomen dat in Belgie, Duitsland, Zweden en het VK al uitnodigingen zijn uitgegaan naar 
de stakeholders in die landen. Wij vroegen ons daarom of welke instantie in Nederland is 
aangewezen om dit overleg voor de Nederlandse delegatie te organiseren, en welke stakeholders 
daarvoor een uitnodiging gaan ontvangen. Kunt u ons daarover informeren? 

Met harteli'ke groeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Transparantieregister 480763114044-36 

directeur 
Postbus 305,2260 AH Leidschendam 



Tel. +31 70 361 7333 Mobile +31 
E-mail: 11111.0.vsk-tabak.n1Website: www.vsk-tabak.nl  

RE: overleg inzake accijnszegelformaten 
1VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.n1' 

12-12-2017 11:24 
Details verbergen 
Van: 	 1VSK-Tabak 	 vsk-tabak.nl> 
Aan: " 	@belastingdienst.nl"' 	@belastingdienst.nl> 
Overzicht: Dit bericht is beantwoord en doorgestuurd. 

Geachte heer 

Mag ik onderstaande email nog eens onder uw aandacht brengen? Onze leden hebben sterk 
behoefte om duidelijkheid te verkrijgen over de toekomst van de accijnszegel. Misschien wilt u onze 
verzoek om overleg opnieuw voorleggen aan uw collega's die zich met deze problematiek 
bezighouden. 

Hartelijke groet, 

VSK-Tabak 

From: 	 I VSK-Tabak 
Sent: maandag 13 november 2017 18:00 
To: 1111111.@belastingdienst.nr  
Subject: overleg inzake accijnszegelformaten 

Geachte heer 

Zoals u weet heeft de tabaksindustrie verzocht om in de toekomst met andere en meerdere 
accijnszegelformaten te mogen werken. 
Dit verzoek is door de Douane en de Belastingdienst in behandeling genomen. Uiteraard zijn wij 
geInteresseerd te vernemen hoe deze diensten reageren op de concrete voorstellen. 
Mag ik via u verzoeken om een overleg, zo mogelijk op kortere termijn, met de meest betrokken 
medewerkers van Douane en Belastingdienst? 

lk verneem graag van u. 

Met hartellke roeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten1 en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Transparantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: IIIIIII(@.vsk-tabak.nIWebsite:  www.vsk-tabak.n1  



T&T tabaksproducten 
VSK-Tabak 

aan: 

belastingdienst.nl), 
@belastingdienst.n1) 

08-12-2017 16:22 

VSK-Tabak 	@vsk-tabak.nl> 
belastingdienst.nl) 

belastingdienst.nl)" 	@belastingdienst.nl>, 
@belastingdienst.n1)" 

@belastingdienst.nl> 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

Geachte heren 1111 en 11111111, 

Vorige week is het besluit over de implementing en delegated acts voor Track & Trace van 
tabaksproducten gevallen. 
De uitkomst is teleurstellend maar verrast ook weer niet gelet op de inzet van DG Sante; die 
oversteeg de bestrijding van illegale handel in tabaksprodukten wat de grondslag is van artikel 14 en 
15 van de Tabaksproductenrichtlijn. 
Veelzeggend in dit verband was de tweet van EU Commisaris Andriukaitis: 

4 	ilytenis Andriukaitis Ei 
AAift,Aa :.s 

We have reached qualified majority for both 
implementing acts on track and trace 
ittobacco. 
Now, this is a victory! 

104.i 	Ivy Cpl ii 

10 roWetts n 1; A 

0400' E..,-4Z[Vie5 

I .-  400094 

lk wil u nogmaals bedanken voor de aandacht die u hebt willen besteden aan dit dossier. De 
bestrijding van namaak, smokkel en accijnsfraude is een zaak die de tabaksindustrie sterk 



Geachte heren en 

Track & Trace voor tabaksprodukten, 4th draft 
VSK-Tabak 

aan: 
Id ( 	@belastingdienst.n1), 

@belastingdienst.n1) 
22-11-2017 16:58 

VSK-Tabak <=111111@vsk-tabak.nl> 
( 

@belastingdienst.nl>, " 
@belastingdienst.nl) 
@belastingdienst.nl> 

Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

belastin dienst.n1)" 

@belastingdienst.nl)" 

bezighoudt. Zoveel mogelijk doen wij dat bij voorkeur samen met ketenpartners en overheid. Dat 
lijkt ons de aangewezen weg. 

Met hartelijke groeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 

directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile +- 
E-mail: IIIIIIII(@.vsk-tabak.nl  Website: www.vsk-tabak.n1  

In de afgelopen periode heb ik een paar maal uw aandacht gevraagd voor Track and Trace en de 
voorstellen van DG Sante. Nogmaals dank voor de tijd die u hieraan hebt willen spenderen. 

Inmiddels is vorige week concept nummer vier gepubliceerd. Wij hebben gezien dat er verbeteringen 
zijn gekomen zoals bij het toestaan van het gebruik van open standaarden op aggregatie niveau en 
de dot code op pack niveau. Helaas nog niet wat betreft de voorschriften voor export naar derde 
landen en de open strandaarden voor de zogenoemde Unique Identifier. 

Het leek mij goed u to informeren over deze stand van zaken. De douaneraad in Brussel stuurde ik 
een gelijkluidend bericht 
sturen. 

Met hartelijke groeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 

directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: 	Ilaysk-tabak.n1Website: www.vsk-tabak.n1  



overleg inzake accijnszegelformaten 
I VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdiensta 

13-11-2017 18:00 
Details verbergen 
Van: 	 I VSK-Tabak 
Aan: "' 	@belastingdienst.nl'" 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

Geachte heer-, 

vsk-tabak.nl> 
@belastingdienst.nl> 

Zoals u weet heeft de tabaksindustrie verzocht om in de toekomst met andere en meerdere 
accijnszegelformaten te mogen werken. 
Dit verzoek is door de Douane en de Belastingdienst in behandeling genomen. Uiteraard zijn wij 
geInteresseerd te vernemen hoe deze diensten reageren op de concrete voorstellen. 
Mag ik via u verzoeken om een overleg, zo mogelijk op kortere termijn, met de meest betrokken 
medewerkers van Douane en Belastingdienst? 

lk verneem graag van u. 

Met hartellke roeten, 

:„,,... 
VS K 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Trans arantieregister 480763114044-36 

directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail:1111..vsk-tabak.n1Website: www.vsk-tabak.nl   

overleg inzake accijnszegelformaten 
I VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.n1' 

13-11-2017 18:00 
Details verber en 
Van: 	 I VSK-Tabak 
Aan: " 	@belastingdienst.nl'" 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

vsk-tabak.nl> 
@belastingdienst.nl> 

Geachte heer 

Zoals u weet heeft de tabaksindustrie verzocht om in de toekomst met andere en 
accijnszegelformat n te mogen werken. 

meerdere 

Dit verzoek is door de Douane en de Belastingdienst in behandeling genomen. Uiteraard zijn wij 
geInteresseerd te vernemen hoe deze diensten reageren op de concrete voorstellen. 
Mag ik via u verzoeken om een overleg, zo mogelijk op kortere termijn, met de meest betrokken 
medewerkers van Douane en Belastingdienst? 

lk verneem graag van u. 

Met hartelijke groeten, 



VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail:1111111.kvsk-tabak.n1Website: www.vsk-tabak.nl   

MOU overleg 13 november 2017, vergaderstukken 
VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.nli 

13-11-2017 17:54 
Details verbergen 
Van: 	 I VSK-Tabak 
Aan: " 	@belastingdienst.nr 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

4 Attachments 

Netherlands Q2 2017 EPS Report.pdf 
_311 

Rapport RYO pack collection Q2 2017 NL.pdf 
PDF 

agenda MOU 13 november 2017 v3.pdf 
PDF 

notulen MOU 20 juni 2017 defpdf 

Geachte heer 

Naar aanleiding van ons MOU overleg van hedenochtend stuur ik u hierbij de EPS Q2 resultaten voor 
sigaretten en voor shag. 

Naar aanleiding van de wijziging op de agenda heb ik nogmaals een herziene versie gemaakt. Die 
gaat hierbij, evenals het definitieve verslag van onze vergadering van 20 juni 2017. 

Met ha eh ke • roeten, 

_ 
VSK  
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 

directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: 	(@,vsk-tabak.nlWebsite: www.vsk-tabak.nl   

vsk-tabak.nl> 
@belastingdienst.nl> 



MOU overleg 13 november 2017, vergaderstukken 
VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.nli 

13-11-2017 17:54 
Details verbergen 
Van: 
Aan: 	@belastingdienst.nl"' 	@belastingdienst.nl> 

1111111111 1 	 VSK-Tabak 	vsk-tabak.nl> 

Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 
4 Attachments 

Netherlands Q2 2017 EPS Report.pdf 
PDF 

Rapport RYO pack collection Q2 2017 NL.pdf 
PDF 

h 

agenda MOU 13 november 2017 v3.pdf 
PDF 

notulen MOU 20 juni 2017 def.pdf 

Geachte heer 

Naar aanleiding van ons MOU overleg van hedenochtend stuur ik u hierbij de EPS Q2 resultaten voor 
sigaretten en voor shag. 

Naar aanleiding van de wijziging op de agenda heb ik nogmaals een herziene versie gemaakt. Die 
gaat hierbij, evenals het definitieve verslag van onze vergadering van 20 juni 2017. 

Met harteli'ke roeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Transparantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: 	0vsk-tabak.n1  Website: www.vsk-tabak.n1  

RE: MoU overleg 13 november 
I VSK-Tabak 

@belastingdienst.nl 
12-11-2017 21:45 
Details verbergen 
Van: 111111.I VSK-Tabak 11111=1@vsk-tabak.nl> 



Aan: "IIIIIII@belastingdienst.n1" 1111111111111@belastingdienst.nl> 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

Bij punt 6 accijnszegels, laatste regel, staat een commentaar (soms alleen zichtbaar als een 
symbool dat aangeklikt kan worden). 

Van: .111111@belastingdienst.n1  
Verzonden: zondag 12 november 2017 20:41 
Aan: 	 VSK-Tabak 
Onderwerp: Re: MoU overleg 13 november 

Beste 

Wat is de toevoeging van PM? 

Met vriendelijke groet, 

@belastingdienst.n1 
http://www.douane.n1   

Landelijk kantoor Douane/Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 / 3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 / 6401 DN Heerlen 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 12 nov. 2017 om 11:44 heeft 
het volgende geschreven: 

Geachte voorzitter van het MOU overleg Tabak, 

VSK-Tabak11111111Avsk-tabak.nl>  

Bijgaand een lets gewijzigde agenda (indeling) voor ons overleg van morgen. In de notulen van de 
vergadering van de vorige keer is een commentaar geplaatst door Philip Morris. 

Ook voeg ik toe een slide die wij graag zullen toelichten bij agendapunt 6, over de 
communicatiewerkgroep. 

Hartelijke groet, 

I VSK-Tab k 
From: 	 bela in dienst.n1 [mailto: 	belastingdienst.nll 
Sent: vri'cla 10 november 2017 19:34 
To: 	 I VSK-Tabak 
Cc: 	belastin dienst.n1; 1111111111111111Pbelastinadienst.n1; 	(@belastingdienst.n1  
Subject: MoU overleg 13 november 

Had vanuit dit adres gemoeten. 



Beste 

We hebben de vergadering maandag van 09.30 tot 12.00 uur, in het andere gebouw: Laan op 
Zuid 391, jullie zijn aangemeld dus aub even aan de balie aanmelden. 

Om 12.15 hebben we lunch in ons gebouw, laan op Zuid 45, in de kantine. 

Vriendelijk verzoek dat iedereen tijdig (09.15 uur) aanwezig is zodat we tijdig kunnen starten. 

Vriendelijke groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Met vriendelijke groet, 

MEM 
Handhavingsregisseur Accijns en FT binnenland. 

(belastingdienst.n1 
http://www.douane.nl   

Landelijk kantoor Douane/Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 / 3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 / 6401 DN Heerlen 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerdr. Het bericht kan vertrouwelijke 
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudinsplicht geldt. Als u dit bericht per 
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender. 



<agenda MOU 13 november 2017 v2.doc> 
<Conceptnotulen MOU 20 juni 2017 - Feedback PM BNL.DOC> 
<Me ldpuntAcc ij nsfraude .pptx> 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per 
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender. 

RE: MoU overleg 13 november 
VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.nli 

12-11-2017 11:44 
Details verbergen 
Van: 	 J VSK-Tabak 	 vsk-tabak.nl> 
Aan: " 	@belastingdienst.nli" 	@belastingdienst.nl> 
Overzicht: Dit bericht is beantwoord en doorgestuurd. 

3 Attachments 

agenda MOU 13 november 2017 v2.doc 

Conceptnotulen MOU 20 juni 2017 - Feedback PM BNL.DOC 

MeldpuntAccijnsfraude.pptx 

Geachte voorzitter van het MOU overleg Tabak,  

Bijgaand een lets gewijzigde agenda (indeling) voor ons overleg van morgen. In de notulen van de 
vergadering van de vorige keer is een cornmentaar geplaatst door Philip Morris. 

Ook voeg ik toe een slide die wij graag zullen toelichten bij agendapunt 6, over de 
communicatiewerkgroep. 

Hartelijke groet, 

VSK-Tabak 



From: 1.11111111@belastingdienst.n1 [mailto: 
Sent: vri'da 10 november 2017 19:34 
To: 	 1 VSK-Tabak 
Cc: 	@belastingdienst.n1; 
Subject: MoU overleg 13 november 

(abelastingdienst.nll 

@belastingdienst.n1; 	@belastingdienst.n1 

Had vanuit dit adres gemoeten. 

Beste ME, 

We hebben de vergadering maandag van 09.30 tot 12.00 uur, in het andere gebouw: Laan op 
Zuid 391, jullie zijn aangemeld dus aub even aan de balie aanmelden. 

Om 12.15 hebben we lunch in ons gebouw, laan op Zuid 45, in de kantine. 

Vriendelijk verzoek dat iedereen tijdig (09.15 uur) aanwezig is zodat we tijdig kunnen starten. 

Vriendelijke groet, 

11111111111111111 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Met vriendelijke groet, 

Handhavingsregisseur Accijns en FT binnenland. 

@belastingdienst.n1  
http://www.douane.nl   

Landelijk kantoor Douane/Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 / 3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 / 6401 DN Heerlen 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 



informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per 
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender. 

RE: MoU overleg 13 nov 
VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.n1' 

08-11-2017 20:39 
Details verbergen 
Van: 	 I VSK-Tabak 
Aan: " 	@belastingdienst.n11" 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

Geachte heer 

vsk-tabak.nl> 
@belastingdienst.nl> 

U kunt de volgende deelnemers verwachten aan het MOU overleg van aanstaande maandag: 

11111111111 en 	 laten zich verontschuldigen. 

Hartelijke groet, 

I VSK-Tabak 

From: 	@belastingdienst.n1 [rrk):1111111111(abelastingdienst.n1] 
Sent: dinsda 7 november 2017 8:41 
To: 	 I VSK-Tabak 
Subject: Re: MoU overleg 13 nov 

Beste 

e aub de namen van de deelnemers van maandag as voor mij1 
anmelden voor de bezoekers registratie. 

Met vriendelijke groet, 

belastingdienst.n1  

Heb 
Ivm 



http://www.douane.n1  

Landelijk kantoor Douane/Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 / 3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 / 6401 DN Heerlen 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 25 okt. 2017 om 16:18 heeft 
	

1 VSK-Tabak <111111111.@vsk-tabak.nl>  het 
volgende geschreven: 

Geachte heer 

In vervoig op mijn mail van gisteren ontvangt u hierbij het concept van het verslag van onze laatste 
vergadering. 
Uw opmerkingen zie ik graag tegemoet. 

Hartelijke groet, 

I VSK-Tabak 

From: 	 I VSK-Tabak 
Sent: cifila 24 oktober 2017 11:57 
To: ' 	@)belastingdienst.nl'  
Subject: MoU overleg 13 nov 

Geachte heer 

Bijgaand stuur ik u een concept voor de vergadering op 13 november aanstaande. 
Graag overleg ik met u om te horen welke opmerkingen of aanvullingen u heeft. 

Met hartelfte roeten, 

<image001.jpg> 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Transparantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: MillPvsk-tabak.n1Website: www.vsk-tabak.nl   

<Conceptnotulen MOU 20 juni 2017.doc> 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per 
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren. 



The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender. 

RE: MoU overleg 13 nov 
VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.nr 

25-10-2017 16:18 
Details verbergen 
Van: 	 I VSK-Tabak 	 vsk-tabak.nl> 
Aan: " 	@belastingdienst.nl"' 	@belastingdienst.nl> 
Overzicht: Dit bericht is beantwoord en doorgestuurd. 

1 Attachment 
--L 

Conceptnotulen MOU 20 juni 2017.doc 

Geachte heerill, 

In vervolg op mijn mail van gisteren ontvangt u hierbij het concept van het verslag van onze laatste 
vergadering. 
Uw opmerkingen zie ik graag tegemoet. 

Hartelijke groet, 

I VSK-Tabak 

From: 	 I VSK-Tabak 
Sen

i
ticiiiia 24 oktober 2017 11:57 

To: 	@belastingdienst.nl' 
Subject: MoU overleg 13 nov 

Geachte heer 

Bijgaand stuur ik u een concept voor de vergadering op 13 november aanstaande. 
Graag overleg ik met u om to horen welke opmerkingen of aanvullingen u heeft. 

Met harteli'ke groeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 

directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: 	(@,Irsk-tabak.n1Website: www.vsk-tabak.nl   



MoU overleg 13 nov 
VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.n11  

24-10-2017 11:57 
Details verbergen 
Van: 	 I VSK-Tabak 
Aan: "' 	@belastingdienst.nr 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

vsk-tabak.nl> 
@belastingdienst.nl> 

1 Attachment 

agenda MOU 13 november 2017.doc 

Bijgaand stuur ik u een concept voor de vergadering op 13 november aanstaande. 
Graag overleg ik met u om to horen welke opmerkingen of aanvullingen u heeft. 

Met hartellke roeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 
1111111Mdirecteur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail:111111111.vsk-tabak.n1Website: www.vsk-tabak.nl   

Commissievoorstel T&T tabaksproducten 
VSK-Tabak 

aan: 
_@belastingdienst.nl', - 
20-10-2017 17:26 
Details verbergen 
Van: 	 I VSK-Tabak 
Aan: " 	@belastingdienst.nl'" 

@belastingdienst.nl" 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

2 Attachments 

@belastingdienst.nl 

vsk-tabak.nl> 
belastingdienst.nl>, 

@belastingdienst.nl> 

EUTPD - IAs - ARGUMENTATION AND AMENDMENTS ART 8 10 21.docx 

EUTPD - IAs Export position paper.docx 

Geachte heren 	en MEM 



Eerder al hebben wij uw aandacht gevraagd voor het voorstel van EC voor T&T van tabaksproducten. 
Dat voorstel was hopeloos complex en daarmee onuitvoerbaar. De EC overschreed de eigen 
bevoegdheden door veel meer te willen regelen dan de TPD voorschrijft. En de bestrijding van de 
illegale handel, waar deze regelingen op zouden moeten zijn gericht, is niet gediend met een systeem 
dat louter de legate keten controleert. 

Nu heeft de EC een gewijzigd voorstel gepresenteerd waarvan DG Sante zegt dat het tegemoet komt 
aan veel opmerkingen. Dat is echter maar schijn: de verbeteringen zijn zeer klein en voor een groot 
deel kosmetisch van aard. 

Wij vragen daarom nogmaals aan u om kennis te willen nemen van de kritiek van de Nederlandse 
tabaksindustrie die wij, omwille van de beperkte tijd die resteert tot aan 24 oktober wanneer de 
Iidstaten moeten reageren, beperkt hebben tot twee hoofdzaken: de verplichting om ook producten 
voor export naar derde landen te voorzien van T&T—wat in de situatie van Nederland met drie 
exporterende bedrijven, rampzalig is- en de 'open standaarden' die naar ons idee het meeste recht 
doen aan de wenselijkheid om bedrijven zelf te laten bekijken h6e zij aan de eisen van de overheid 
kunnen voldoen. 

Bijgaand treft u daarover twee documenten aan. 

Met hartelile roeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 

directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile + 
E-mail: 	 Website: www.vsk-tabak.nl  

FW: reactie NL tabaksindustrie op T&T voorstel EC 
1VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.n1', 1111111111111@belastingdienst.n1 

21-09-2017 14:17 
Details verbergen 
Van: 	 VSK-Tabak 	 vsk-tabak.n 1> 
Aan: " 	@belastingdienst.nr < 	• belastingdienst.nl>, 

@belastingdienst.nl" 	 @belastingdienst.nl> 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

2 Attachments 

Final ESTA Feedback Track & Trace.docx 

Comments to MS.DOCX 

Geachte heren 



In aanvulling op mijn mail van gisteren stuur ik u nog een document met een beknopt overzicht van 
de belangrijkste problemen en oplossingen, zoals de Nederlandse tabaksindustrie (internationaal 
afgestemd) die ziet bij de voorstellen van de EC voor art. 15 en 16 van de TPD. 

Mogelijk ziet u kans dit betrekken bij uw overwegingen. 

Hartelijke groet, 

I VSK-Tabak 

From: 	 I VSK-Tabak 
Sent: woensdag 20 september 2017 14:12 
To: 	@belastingdienst.nr; 	 belastingdienst.n1 
Subject: reactie NL tabaksindustrie op T&T voorstel EC 
Importance: High 

Geachte heren 

Bijgaand treft u aan de mening van onze Europese koepelorganisatie ESTA, op de voorstellen van DG 
SANTE voor T&T en Security Features voortabaksproducten. De Nederlandse industrie, aangesloten 
bij VSK, is zeer bezorgd over deze voorstellen en zij onderschrijft volledig dit ESTA document. 

De Nederlandse industrie (drie productiebedrijven) exporteert haar producten wereldwijd. De 
industrie wordt in een onmogelijke positie gebracht als zij voor derde landen coderingen moet 
aanbrengen op de verpakkingen, terwijI die landen van bestemming ook hun eigen eisen stellen. De 
EC overschrijdt met dit soort voorschriften ook haar bevoegdheden. Het doel van de TPD was immers 
harmonisatie van de interne markt. 

Het ESTA document gaat ook in op alle andere bezwaren die wij hebben. Bij voorbaat dank als u 
daarvan kennis wilt nemen. 

Met hartellke roeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Transparantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile +11.111111111111 
E-mail: 	vs k-tab a k.n I  Website: www.vsk-tabak.nl   

re ctie NL tabaksindustrie op T&T voorstel EC 
VSK-Tabak 

as : 
 

@belastingdienst.n1', 
20-09-2017 14:13 
Details verbergen 
Van: 	 I VSK-Tabak 	 vsk-tabak.nl> 
Aan: ' 	@belastingdienst.nl"' 	belastingdienst.nl>, 

	

@belastingdienst.nl" 	 @belastingdienst.nl> 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

@belastingdienst.nl 



1 Attachment 

Final ESTA Feedback Track & Trace.docx 

Geachte heren 	en MB 

Bijgaand treft u aan de mening van onze Europese koepelorganisatie ESTA, op de voorstellen van DG 
SANTE voor T&T en Security Features voortabaksproducten. De Nederlandse industrie, aangesloten 
bij VSK, is zeer bezorgd over deze voorstellen en zij onderschrijft volledig dit ESTA document. 

De Nederlandse industrie (drie productiebedrijven) exporteert haar producten wereldwijd. De 
industrie wordt in een onmogelijke positie gebracht als zij voor derde landen coderingen moet 
aanbrengen op de verpakkingen, terwiji die landen van bestemming ook hun eigen eisen stellen. De 
EC overschrijdt met dit soort voorschriften ook haar bevoegdheden. Het doel van de TPD was immers 
harmonisatie van de interne markt. 

Het ESTA document gaat ook in op alle andere bezwaren die wij hebben. Bij voorbaat dank als u 
daarvan kennis wilt nemen. 

Met hartelijke groeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 

directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile +- 
E-mail: IIIIIIIRvsk-tabak.nIWebsite: www.vsk-tabak.n1  

meeting douane experts 6 september 
VSK-Tabak 

aan: 
11111111.@belastingdienst.nl', 
05-09-2017 16:09 
Details verbergen 
Van: 	 I VSK-Tabak 
Aan: " 

	

	@belastingdienst.nr 
@belastingdienst.nl" 

Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 
2 Attachments 

belastingdienst.nl 

vsk-tabak.nl> 
belastingdienst.nl>, 

@belastingdienst.nl> 

advocacy for 6 Sept meeting 09.04.docx 

Comment on draft IA HSF.DOCX 

Geachte heren 	 en 



Nu de concepten voor de regelingen behorende bij artikel 15.11 en 15.12 en 16.2 door de EU 
Commissie bekend zijn gemaakt, zullen deze allicht ,morgen ter sprake komen tijdens de expert 
meeting en/of bij een eerstvolgende gelegenheid. 

I n dat verband willen wij het volgende aan u meegeven: 

• Het voorgestelde systeem is een uitgebreid en complex systeem welke veel overlap heeft 
met het reeds bestaande EMCS systeem. Er zijn vele technische punten welke schriftelijk 
moeten worden geadresseerd alvorens enige algemene overeenstemming kan worden 
gesloten. Gezien de korte tijdsframe is het onmogelijk om op tijd deze technische punten in 
een volledig gedetailleerde analyse uiteen to kunnen zetten. 

• Het aanstellen van een derde partij UID uitgever zou lidstaten zorgen moeten baren, daar dit 
tot vele aanbestedingsprocedures zal leiden, welke niet binnen 6 maanden kunnen worden 
voltrokken. Lidstaten worden namelijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van dit 
uiterst complexe systeem. 

• Het voorgestelde systeem is niet gebaseerd op open standaarden (GS1, Data Exchange 
EPCIS, EDI). Een 50 karakter tellende UID is tevens niet in overeenstemming met de GS1 
standaard. 

• De industrie is bezig met de voorbereiding van amendementen welke binnenkort met de 
douane zullen kunnen worden gedeeld. 

In de bijlagen treft u twee documenten aan met commentaar. Die documenten zijn opgesteld in 
opdracht van BAT maar worden door alle leden van VSK ondersteund. 

Met hartelfte roeten, 

v5K  
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Trans arantieregister 480763114044-36 

directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: 	Website: www.vsk-tabak.n1  

RE: afinetingen accijnszegel 
VSK-Tabak 

aan: 
@belastingdienst.n1' 

03-07-2017 16:14 
Cc: 

Details verber en 
Van: 	 I VSK-Tabak 41  
Aan: " 	 astingdienst.nl'" 
Cc:" 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

• vsk-tabak.nl> 
• belastingdienst.nl> 

@minfin.nl> 

1 Attachment 
PDF 

Industrie verzoek betreffende afmetingen accijnszegel 03072017.pdf 



Geachte heer 

Tijdens ons jongste MOU overleg bleek dat het verzoek dat wij op 29 mei jongstleden aan u hebben 
voorgelegd, inzake de grootte van het accijnszegel, mogelijk niet helemaal duidelijk was verwoord. 
We hebben u toen toegezegd dit verzoek nogmaals, in lets andere bewoordingen, toe to zenden. 
U treft dat bijgaand aan. 

Met hartellke roeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: IIIIIIIIRvsk-tabak.nIWebsite: www.vsk-tabak.nl   

From: 1111111111.1 I VSK-Tabak 
Sent: maandag 29 mei 2017 15:54 
To: ' 	@belastingdienst.nli 
Subject: afmetingen accijnszegel 

Geachte heer 

Al eerder is in MOU verband gesproken over de gewijzigde verpakkingen onder de EUTPD en de 
gevolgen daarvan voor de positionering en grootte van het accijnszegel. 
De gezamenlijke sigaretten- en shagindustrie in Nederland, vertegenwoordigd door VSK en door 
Philip Morris, heeft zich beraden over dit onderwerp en heeft een eensluidend idee geformuleerd 
dat wij thans, bij wijze van verzoek, aan de Douane en de Belastingdienst willen voorleggen. U treft 
dat bijgaand aan. 

Dit verzoek zal ook nog worden toegezonden aan uw collega, de heer 	 met wie een van 
onze leden hieromtrent contact heeft gehad. 

Met hartelijke groeten, 

VSK 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobil9 
E-mail: iiima  vs k-tab k.nIWebsite: www.vsk-tabak.nl   

Bespreking formaat zegels 

aan: 

04-08-2017 11:47 
Cc: 



ouane/BLD 
@nl.imptob.com, 	 @pmi.com, 

bat.corn 
Cc: 	 @Belastingdienst 

minfin.nl>, 
infin.nl>, 

@Belastingdienst 

Geachte heer/mevrouw, 

Hiermee bevestig ik onze afspraak voor het bespreken van uw brief van 29 mei jl met betrekking tot 
de afmetingen van het accijnszegel. 
De bespreking vindt op 15 augustus 2017 om 14.00 op mijn kantoor aan onderstaand adres. U dient 
zich bij de bezoekersdesk te melden. 

Het Ministerie, ook bij de bespreking aanwezig, vroeg mg u te vragen of het mogelijk was dat u door 
middel van concrete voorbeelden de problematiek zou kunnen toelichten. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsadviseur Handhavingsbeleid 

Landelijk kantoor/ afdeling Handhavingsbeleid, niet fiscaal en accijns 
Douane 
Belastingdienst 
Laan op zuid 45 I 3072DB I Rotterdam I Kamer Al2 
Postbus 3070 16401DN I Heerlen 

T- 
M I  

Best regards, 

Policy advisor excise 

Landelijk kantoor/ afdeling Handhavingsbeleid, niet fiscaal en accijns 
Douane 
Belastingdienst 
Laan op zuid 45 13072DB I Rotterdam I Kamer Al2 
Postbus 3070 I 6401DN I Heerlen 

T- 
M I  

Tobacco Product Committee - 16 okt. '17, Implementing Act T&T Art. 15&16 EU 
TPD II 

aan: 

12-10-2017 15:54 
Cc: 



Details verbergen 
Van: 	 <M@tzn-nederland.nl> 
Aan: 	 @belastingdienst.nl> 
Cc: 	 @belastingdienst.nl>, -11111.1111@belastingdienst.nl> 
Overzicht: Dit bericht is beantwoord en doorgestuurd. 

1 Attachment 
1E2 

20171011 Brief TZN - Structuur UID - open standaarden.pdf 

Geachte mevrouw 

Met het oog op de komende vergadering van het Tobacco Product Committee op maandag 16 
oktober 2017 in Brussel, waaraan u volgens onze informatie namens de Nederlandse regering 
deelneemt, vraag ik namens de heer 	 voorzitter van TZN, uw aandacht voor bijgaand 
schrijven. 

In bijgaande brief vragen wij u namens de Nederlandse tabaksgroothandel erop te willen toe zien dat 
de ondernemers in onze branche i.h.k.v. de track&trace-verplichtingen voortvloeiende uit art. 15&16 
van de EU TPD II niet zullen worden geconfronteerd met onnodige kosten. Die worden veroorzaakt 
door het feit dat de Commissie in haar voorstellen geen rekening houdt met de open Internationale 
standaarden die door de distributiesector worden gehanteerd. 

In dit geval doen wij een beroep op u om ervoor te willen pleiten dat de structuur van de "unique 
identifier" te baseren op de internationale standaarden die door de distributiesector worden 
gehanteerd, meer specifiek: ISO 15418:2016 of GS1 (SGTIN, GS1-128, SSCC) standaarden. 

Daarnaast doe ik hierbij een graag nogmaals het verzoek aan u en uw collega's 	en 
om over de uitvoeringstechnische implicaties van de bepalingen onder art. 15&16 van de EU TPD II 
met ons in gesprek te willen gaan. Ten eerste, omdat wij beschikken over veel kennis en ervaring, die 
ook u ten dienste kan staan en voor betere regelgeving kan zorgen. Ten tweede, omdat de 
uitwerking van deze artikelen een majeure impact op onze bedrijven zal hebben. 

Zoals u ziet heb ik uw collega's al en 	in de cc-balk heb opgenomen. Tevens zal ik deze 
mail met bijlage doorsturen naar de heer 	en 	 IIIIII van DVP-minvws. 
TZN zou het zeer op prijsstellen als wij binnenkort een uitnodiging voor een gesprek ter zake van u 
en/of het ministerie van VWS mogen ontvangen. 

Graag zie ik uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

TzN  BranchE•urgartisatie vin,Or de 
en 	 athandei 

Tel: +31 (0)70 - 315 34 45 
GSM: 



E-mail: info@tzn-nederland.n1  
WTC The Hague 
E-toren, Etage 25 
Prinses Margrietplantsoen 93 
NL-2595 BR DEN HAAG 

Track & Trace Richtlijn en impact op fabriek 

aan: 
@minbuza.n1,111111111111111111111@belastingdienst.n1 

03-11-2017 11:57 
Cc: 

@belastingdienst.nl" 
Details verbergen 
Van: 
Aan: " 

@belastingdienst.n1" 
Cc: " 	@belastingdienst.n1" 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

1 Attachment 
PDF 

@BAT.COM> 
minbuza.nl>, 

@belastingdienst.nl> 
@belastingdienst.nl> 

file.pdf 

Geachte 	 geachte mevrouw 

Graag vragen wij uw aandacht voor de bijgaande brief namens de directeur en van de 
Ondernemingsraad van BAT Niemeyer B.V. te Groningen, waarbij wij onze zorgen uiten over een 
onderdeel uit de door de Europese Commissie voorgestelde ontwerpregeling "Implementing 
Regulation on technical standards for the establishment and operation of a traceability system for 
tobacco products", dat 8 november a.s. tussen de Lidstaten besproken zal worden. 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid onze zorgen nader aan u toe te Iichten. 

Met vriendelijke groet, 

Directeur BAT Niemeyer B.V 	 Ondernemingsraad BAT Niemeyer B.V. 

Confidentiality Notice: The information in this document and attachments is confidential and 
may also be legally privileged. It is intended only for the use of the named recipient. Internet 
communications are not secure and therefore British American Tobacco does not accept legal 
responsibility for the contents of this message. If you are not the intended recipient, please 
notify us immediately and then delete this document. Do not disclose the contents of this 
document to any other person, nor take any copies. Violation of this notice may be unlawful. 



Douane Landelijk Kantoor/ Handhavingsbeleid, niet fiscaal en accijns 
Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 I 3072 DB I Rotterdam I A-kam, 12e etage 
Postbus 3070 1 6401 DN I Heerlen 

M 

http://www.douane.n1  

— Doorgestuurd door 	 Douane/BLD op 09-03-2018 15:00 — 

Van: 	 Douane/BLD 
Aan: 	 tabaksdetailhandel.nl> 
Cc: 	 minfin nl 	 BLD©Belastingdienst 11111111 

BLD©Belastingdienst 
Datum: 09-06-2017 10:58 
Onderwerp: Betr: RE: Betr: RE: onverkoopbare voorraad tabaksproducten 

Geachte heer 

lk zal vragen of iemand van die afdeling contact met u wil opnemen. 

met vriendelijke groet, 

Douane Landelijk Kantoor/ Handhavingsbeleid, niet fiscaal en accijns 
Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 1 3072 DB I  Rotterdam I A-kam, 12e etage 
Postbus 3070 I 6401 DN I Heerlen 

@belastinodienst. n1  
http://www.douane.n1   

—09-06-2017 10:54:13--Of kunt u mq deze gegevens van de contactpersoon 
aldaar doorgeven? b.v.d. 

Van: 	 atabaksdeta lhandel.nl> 
Aan: " 	 a belastinddienst.n1" < 

< 	Abelastinqdienst.nl>, ' 
minfin.n1" < 

abelastingdienst.nr < 
aminfin.nl>,  " 	belastingdienst.n1" 

abelastin dienst.nl> 
Cc: "  

.belastinadienst.nl> 
Datum: 09-06-2017 10:54 
Onderwerp: RE: Betr. RE: onverkoopbare voorraad tabaksproducten 

Of kunt u mij deze gegevens van de contactpersoon aldaar doorgeven? 

b.v.d. 

Van: 	 @belastingdienst.nl [mailto: 	 @belastingdienst.nl] 



Verzonden: vrijdag 9 juni 2017 10:46 
Aan: 	 < 	 @tabaksdetailhandel.nl> 
CC: 	 minfin.n1; 	@belastingdienst.n1; 

@belastingdienst.nl  
Onderwerp: Betr: RE: onverkoopbare voorraad tabaksproducten 

Geachte heer 

lk heb geen zicht op de beantwoording van uw vraag, maar zal uw reactie 
doorsturen naar Belastingdienst/Directie Belastingen/afd. Vaktechniek. 

met vriendelijke groet, 

Douane Landelijk Kantoor/ Handhavingsbeleid, niet fiscaal 
en accijns 
Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 I 3072 DB I Rotterdam I A-kam, 12e etage 
Postbus 3070 I 6401 DN I Heerlen 

Cabelastingdienst.n1  
http://www.douane.n1   

Van: 	 < 	 a_tabaksdetailhandel.nl> 
Aan: " 	 @belastingdienst.nl" < 	 a,belastinodienst.nl> 
Cc: " 	 • minfin.n1" < 	 minfin.nl> 
Datum: 09-06-2017 10:27 
Onderwerp: RE: onverkoopbare voorraad tabaksproducten 

Geachte heer MI= 

Terugkomend van een korte vakantie hoopte ik een antwoord van de 
Belastingdienst/Directie Belastingen/afd. Vaktechniek in mijn mailbox to 
vinden. 
Helaas is dat niet geval. 
Kunt u mij aangeven of en wanneer ik nog een antwoord kan verwachten?! 



b.v.d. 

Met vriendelijke groet, 
NSO, 

Branchesecretaris 

Van: _-@belastingdienst.nl  [mailto:  
Verzonden: vrijdag 19 mei 2017 11:40 
Aan: 	1111111111111r  tabaksdetailhandel.nl> 
Onderwerp: onverkoopbare voorraad tabaksproducten 

Geachte heer 

@belastingdienst.nl] 

Uw vraag is, kort samengevat, of winkeliers kunnen volstaan met een 
administratieve vastlegging wat er met de onverkoopbare tabaksproducten is 
gebeurd wanneer zij deze niet voor vernietiging onder ambtelijk toezicht 
hebben aangeboden. 

Zoals ik al eerder heb aangegeven betreft deze vraag andere 
belastingmiddelen (zoals btw en vennootschapsbelasting) dan die de Douane 
over deze goederen heft. De Douane kan daarom hierop geen antwoord 
geven. lk heb uw vraag dan ook doorgestuurd naar de Belastingdienst/Directie 
Belastingen/afd. Vaktechniek, die voor afhandeling zal zorgdragen. 

Overigens heb ik het idee dat het probleem minder groot is dan u denkt. Al 
vanaf de publicatie van tabaksproductenrichtlijn 2014/40 in 2014 blijkt dat 
vanaf 20 mei 2017 geen tabaksproducten in oude verpakkingen mogen 
worden verkocht. De NSO heeft haar leden vroegtijdig hierover ingelicht. Ook 
de brancheorganisatie TZN heeft dat gedaan, dus tabakswinkeliers konden al 
in een vroeg stadium op de hoogte zijn van het verkoopverbod per 20 mei 
2017. Daarnaast zijn toeleveranciers al vroegtijdig gestopt met het uitleveren 
van producten die vanaf 20 mei 2017 niet meer verkocht mogen worden. En er 
zijn groothandelsorganisaties die een retourafspraak hebben gemaakt met 
hun kianten. Alleen winkeliers met producten die een zeer lage 
omloopsnelheid hebben zullen hun producten niet retour kunnen sturen omdat 
deze al heel lang in voorraad liggen. 

Winkelier kunnen tabaksproducten die tot hun winkelvoorraad behoren onder 
ambtelijk toezicht laten vernietigen en teruggaaf van accijns kri gen. De 
procedure hiervoor is u bekend. Het aisdan door de Douane afgetekende 
formulier is tevens afdoende bewijs voor de andere belastingen, zoals btw en 
vennootschapsbelasting. lk heb de regiokantoren ingelicht dat zij een stijging 
van het aantal verzoeken om vernietiging kunnen verwachten. 

Als winkeliers om hen moverende redenen geen gebruik willen maken van de 



mogelijkheid om de tabaksproducten onder ambtelijk toezicht te laten 
vernietigen, is teruggaaf van accijns niet mogelijk. 

Of en hoe deze goederen ten aanzien van andere belastingmiddelen 
rechtmatig als onverkoopbaar kunnen worden aangemerkt zonder onder 
ambtelijk toezicht te zijn vernietigd, is een vraag waar de Belastingdienst/ 
Directie Belastingen/afd. Vaktechniek antwoord op zal geven. 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

met vriendelijke groet, =I= 
Douane Landelijk Kantoor/ Handhavingsbeleid, niet fiscaal 
en accijns 
Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 I 3072 DB I Rotterdam I A-kam, 12e etage 
Postbus 3070 16401 DN I Heerlen 

Pbelastingdienst.n1  
http://www.douane.n1   

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan 
vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de 
afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete 
this message and notify the sender. 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open 'oor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan 
vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de 
afzender te informeren. 



The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete 
this message and notify the sender. 

Doorgestuurd door 	 op 09-03-2018 15:00 — 

Van: 	 BLD 
Aan: 	 @tabaksdetailhandel.nl> 
Cc: 	 minfin.nl, 	 @Belastingdienst, 

@Belastingdienst 
Datum: 	09-06-2017 10:58 
Onderwerp: 	Betr: RE: Betr: RE: onverkoopbare voorraad tabaksproducten 

Geachte heer 111111, 

lk zal vragen of iemand van die afdeling contact met u wil opnemen. 

met vriendelijke groet, 

Douane Landelijk Kantoor/ Handhavingsbeleid, niet fiscaal en accijns 
Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 13072 DB I Rotterdam I A-kam, 12e etage 
Postbus 3070 I 6401 DN I Heerlen 

©belastingdienst.n1 
http://www.douane.n1   

Van: 	 < 	@tabaksdetailhandel.nl> 
Aan: 	 • belastingdienst.n1" < 	@belastingdienstnl> 
Cc: 	 @minfin.n1" < 	 @minfin.nl>, " 	@belastingdienstnl" 

belastingdienstnl>, ' 	@belastingdienst nl" 
@belastingdienstnl> 

Datum: 	09-06-2017 10:54 
Onderwerp: 	RE: Betr: RE: onverkoopbare voorraad tabaksproducten 

Of kunt u mij deze gegevens van de contactpersoon aldaar doorgeven? 

b.v.d. 

Van: 	 @belastingdienst.nl [mailto: 	 @belastingdienst.nl] 
Verzonden: vrijdag 9 juni 2017 10:46 
Aan: 	 @tabaksdetailhandel.nl> 
CC: 	 @minfin.n1; 	@belastingdienst.n1; 

@belastingdienst.nl 
Onderwerp: Betr: RE: onverkoopbare voorraad tabaksproducten 



Geachte heer 

lk heb geen zicht op de beantwoording van uw vraag, maar zal uw reactie doorsturen 
naar Belastingdienst/Directie Belastingen/afd. Vaktechniek. 

met vriendelijke groet, 

111•116. 
Douane Landelijk Kantoor/ Handhavingsbeleid, niet fiscaal en 
accijns 
Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 I 3072 DB I Rotterdam I A-kam, 12e etage 
Postbus 3070 I 6401 DN I Heerlen 

Pbelastingdienst.n1  
htto://www.douane.n1  

Van: MIIIIIIIII@belastingdienst.nl  [mailto:  
Verzonden: vrijdag 19 mei 2017 11:40 
Aan: 	11111111M1@tabaksdetailhandel.nl> 
Onderwerp: onverkoopbare voorraad tabaksproducten 

pbelastingdienst.nl]  

Geachte heer 

Uw vraag is, kort samengevat, of winkeliers kunnen volstaan met een administratieve 
vastlegging wat er met de onverkoopbare tabaksproducten is gebeurd wanneer zij 
deze niet voor vernietiging onder ambtelijk toezicht hebben aangeboden. 

Zoals ik al eerder heb aangegeven betreft deze vraag andere belastingmiddelen 
(zoals btw en vennootschapsbelasting) dan die de Douane over deze goederen heft. 
De Douane kan daarom hierop geen antwoord geven. lk heb uw vraag dan ook 
doorgestuurd naar de Belastingdienst/Directie Belastingen/afd. Vaktechniek, die voor 
afhande ing zal zorgdragen. 

Overige s heb ik het idee dat het probleem minder groot is d n u denkt. Al vanaf de 
publicatie van tabaksproductenrichtlijn 2014/40 in 2014 blijkt dat vanaf 20 mei 2017 
geen tabaksproducten in oude verpakkingen mogen worden verkocht. De NSO heeft 
haar leden vroegtijdig hierover ingelicht. Ook de brancheorganisatie TZN heeft dat 
gedaan, dus tabakswinkeliers konden al in een vroeg stadium op de hoogte zijn van 
het verkoopverbod per 20 mei 2017. Daarnaast zijn toeleveranciers al vroegtijdig 
gestopt met het uitleveren van producten die vanaf 20 mei 2017 niet meer verkocht 
mogen worden. En er zijn groothandelsorganisaties die een retourafspraak hebben 
gemaakt met hun klanten. Aileen winkeliers met producten die een zeer lage 



omloopsnelheid hebben zullen hun producten niet retour kunnen sturen omdat deze 
al heel lang in voorraad liggen. 

Winkeliers kunnen tabaksproducten die tot hun winkelvoorraad behoren onder 
ambtelijk toezicht laten vernietigen en teruggaaf van accijns krijgen. De procedure 
hiervoor is u bekend. Het alsdan door de Douane afgetekende formulier is tevens 
afdoende bewijs voor de andere belastingen, zoals btw en vennootschapsbelasting. 
lk heb de regiokantoren ingelicht dat zij een stijging van het aantal verzoeken om 
vernietiging kunnen verwachten. 

Als winkeliers om hen moverende redenen geen gebruik willen maken van de 
mogelijkheid om de tabaksproducten onder ambtelijk toezicht te laten vernietigen, is 
teruggaaf van accijns niet mogelijk. 

Of en hoe deze goederen ten aanzien van andere belastingmiddelen rechtmatig als 
onverkoopbaar kunnen worden aangemerkt zonder onder ambtelijk toezicht te zijn 
vernietigd, is een vraag waar de Belastingdienst/ Directie Belastingen/afd. 
Vaktechniek antwoord op zal geven. 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

met vriendelijke groet, 

Douane Landelijk Kantoor/ Handhavingsbeleid, niet fiscaal en 
accijns 
Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 1 3072 DB 1 Rotterdam 1 A-kam, 12e etage 
Postbus 3070 1 6401 DN 1 Heerlen 

@belastinadienst.nl 
http://www.douane.n1   

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Di bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het ericht kan vertrouwelijke 
in rmatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplic t geldt. Als u dit bericht per 
ab is hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender. 



De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per 
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender. 

— Doorgestuurd door 	 Douane/BLD op 09-03-2018 14:52 — 

Van: 	 " < 	 ntimptob.com> 
Aan: 	 @belastingdienst.n1" < 	@belastingdienstnl> 
Datum: 	03-07-2017 16:20 
Onderwerp: 	Industrie verzoek betr,effende afmetingen accijnszegel 21062017.docx 

Geachte heer 

Hierbij stuur ik u, volledigheidshalve, het aangepaste verzoek omtrent de 
afmetingen van de accijnszegel. Dit verzoek is reeds door VSK toegezonden 
aan de heer 

Met vriendelijke groet, Best regards 

Senior Legal & Corporate Affairs Manager 

Tel: 	+31 (0) 
Mob: 	+31 (0) 
Mon, Tue, Wed, Thu 

Imperial Tobacco Benelux 
Hoevestein 22 1 4903 SC 1 Oosterhout 1 Nederland 1 

Imperial Tobacco Limited and Imperial Brands PLC Companies 

www.imperialbrandsplc.com  

This email is confidential and may contain information that is privileged 
and exempt from disclosure by law. If you have received it in error, please 
contact the sender immediately by return email and then delete it from your 
system; you should not copy it or disclose its contents to anyone. Imperial 
Tobacco Limited and Imperial Brands PLC Companies reserve the right to 
monitor all email communications through their networks. Emails are not 
secure and cannot be guaranteed to be error free as they can be 
intercepted, amended, lost or destroyed, or contain viruses. Anyone who 
communicates with us by email is taken to accept these risks. 



Industrie verzoek betreffende afmetingen accijnszegel 
03072017.pdf 

RE: Meld unt accijnsfraude - inhoud bevestigingsemail 

aan: 
-@belastingdienst.nl  
24-10-2017 11:29 
Cc: 

@belastingdienst.nl", 
Details verber en 
Van: " 	 mi.com> 
Aan: " 	belastingdienst.n1" 	 belastingdienst.nl> 
Cc: " 	@belastingdienst.nl" 	 @belastingdienst.nl>, 

@belastingdienst.nl" 111111111@belastingdienst.nl> 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

Dat zal ik doen Voor beide topics. 

Groeten, 

From: 	@belastingdienst.nlimailto: 	@belastingclienst.n11 
Sent: 24 October 2017 11:28 
To: 
Cc: 	 @belastingdienst.nl;_@belastingdienst.nl 
Subject: Re: Meldpunt accijnsfraude - inhoud bevestigingsemail 

Dag ME, 

Ok Thx, hou me aub op de hoogte. 

Wat ons betreft gaat dat overleg door, stem aub even met de voorzitter van de VSK. 

Met vriendelijke groet, 

belastin dien t.nl 
http://www.douane.nl  

Landelijk kantoor Douane/Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 / 3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 / 6401 DN Heerlen 

Verstuurd vanaf mijn iPad 



het volgende 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 24 okt. 2017 om 10:20 heeft 
geschreven: 

Geachte heren, 

111111iIIIIIIIM11111> 

Op 24 okt. 2017 om 11:14 heeft 	 11=1111111111@pmi.com> het volgende 
geschreven: 

Dag =, 

Deze melding heb ik vanmorgen gedaan. Maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit 2 weken later 
een procedurebeschrijving ontvangen heb, en ik heb toch al heel wat meldingen gedaan. 
lk zal zien of ik deze alsnog ontvang en hou je op de hoogte. 

Groeten, 

P.S lk heb een MoU overleg opstaan op 13 november. Gaat deze nog door? 

From: 	@belastingdienst.nl[mailto: 	@belastingdienst.nll 
Sent: 24 October 2017 11:10 
To: 	 <111111111111M  pmi.com>  
Cc: 	 belastin dienst.nl• 	@belastingdienst.n1  
Subject: Re: Meldpunt accijnsfraude - inhoud bevestigingsemail 

Beste 

Het klopt want deze melding is alleen de ontvangstbevestiging. 
De mail met de procedurebeschrijving komt een week of twee later. 
Heb je deze ontvangen? 

Met vriendelijke groet, 

@belastingdienst.n1 
http://www.douane.nl   

Landelijk kantoor Douane/Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 / 3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 / 6401 DN Heerlen 

In navolging van het MoU overleg waar we het over Meldpunt Accijnsfraude gehad hebben, stuur ik 
jullie hierbij de email die ik als antwoord krijg op een melding. Hieronder zien jullie dat er enkel 
gesproken wordt over: 

• Het feit dat elke melding altijd gevoig krijgt 



E extern 
E intern 
T 
F 088 151 44 09/10 
vvww.belastingdienst.n1 

• De geheimhoudingsplicht van de douane waardoor er geen terugkoppeling 
kan gebeuren naar de melder. 

Een omschrijving van hoe de melding in behandeling genomen wordt, wordt in deze email niet 
opgenomen. 

Met vriendelijke groeten, cordialement, kind regards 

Corporate Affairs - Illicit Trade Strategies & Prevention I Philip Morris Benelux BVBA, Berchemstadionstraat 
72, 2600 Berchem (Antwerpen)I T: +32 3/287.12.811 	 www.pmi.com   
NOTICE: This e-mail may contain confidential information, which should not be copied or distributed without 
authorization. If you have received this e-mail message by mistake, please inform the sender and delete it 
from your system. Please note that, for the efficient preservation of Company records that may be required in 
connection with legal proceedings, all e-mails sent to the author of this e-mail will be copied and retained in a 
secure repository. 

From: 	 @belastingdienst.nl 
	

] On 
Behalf Of 	 belastingdienst.n1  
Sent: 24 October 2017 10:06 
To• M1.111111111111111111 mi.com> 
Subject: Betr: PMI: melding mogelijke illegale verkoop van sigaretten - online 

Geachte lezer, 

Wij hebben uw melding in behandeling genomen. 

Alle meldingen krijgen altijd een vervolg en dragen bij tot het tegengaan van oneerlijke concurrentie. 

Wij kunnen u vanwege onze geheimhoudingsplicht niet informeren over de gevolgen die Ow melding 
met zich meebrengt. 

Met vriendelijke groet, 

Meldpunt Accijnsfraude 
Belastingdienst /Douane Informatie Centrum (DIC) 
Wederzijdse bijstand/Informatieuitwisseling/Infodesk 
Dutch Customs Info ation Center (DIC) 
Laan op Zuid 391 I 307 DB Rotterdam 1 9e  etage 
Postbus 70005 13000 G Rotterdam 



---24-10-2017 09:33:41—Beste, Hierbij stuur ik jullie een aantal links 
waarop (namaak / gesmokkelde) sigaretten heel goedko 

Van: 	 <=1111.111@ rrporri> 
Aan: Douane Meldpunt Accijns <douanemeldpuntacciinsbelastinodienst.nl> 
Cc:11111Mbelastinodienst.n1" <C-Obelastincidienst.nl> 
Datum: 24-10-2017 09:33 
Onderwerp: PMI: melding mogelijke illegale verkoop van sigaretten - online 

Beste, 
Hierbij stuur ik jullie een aantal links waarop (namaak / gesmokkelde) sigaretten heel 
goedkoop aangeboden worden. Kunnen jullie dit verder opvolgen ajb? 
Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groeten, cordialement, kind regards 

Corporate Affai s - Illicit Trade Strategies & Prevention I Philip Morris B nelux BVBA, 
Berchemstadionstraat 72, 2600 Berchem (Antwerpen)IT: +32 3/287.12.811 MM 

NOTICE: This e-mail may contain confidential information, which should not be copied or 
distributed without authorization. If you have received this e-mail message by mistake, 
please inform the sender and delete it from your system. Please note that, for the efficient 
preservation of Company records that may be required in connection with legal proceedings, 



all e-mails sent to the author of this e-mail will be copied and retained in a secure repository. 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per 
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender. 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per 
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender. 

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per 
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
con dential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
mes age and notify the sender. 

Re: agenda MOU 20 juni en verslag vorige meeting 

aan: 
VSK-Tabak 

11-06-2017 15:44 



Cc: 

Details verbergen 
Van: 	 Douane/BLD 
Aan: " 	 I VSK-Tabak" < 	@vsk-tabak.nl> 
Cc: 	 Douane/BLD@Belastingdienst, 

@Belastingdienst, 
@Belastingdienst 

Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 
Beste heer 

@Belastingdienst, 

Bedankt voor uw mail, ik kom zsm terug op het concept verslag en de agenda. 

Met vriendelijke groet, 

@belastingdienst.n1  
http://www.douane.nl   

Landelijk kantoor Douane/Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 / 3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 / 6401 DN Heerlen 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 11 jun. 2017 om 13:44 heeft 
	

VSK-Tabak <1111111Mvsk-tabak.nl> het 
volgende geschreven: 

Geachte heer 

Bijgaand treft u aan mijn voorstel voor een agenda voor ons eerstvolgende overleg op 20 juni 
aanstaande. 
Tevens voeg ik bij mijn persoonlijke weergave van het besprokene op 17 januari jongstleden. Met uw 
welnemen kan dit zo, of in een gewijzigde vorm, aan de vergadering van 20 juni ter goedkeuring 
worden voorgelegd. 

Met hartelfte roeten, 

<image001.jpg> 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerita akfabrikanten (VSK) 
Euro ees Trans arantieregister 4807631140414-36 

directeur 	 II 
Postbus 305, 2260 AN Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: 111=1(@,vsk-tabak.n1Website:  www.vsk-tabak.nl   

<agenda MOU 20 junii 2017.doc> 
<Conceptnotulen MOU 17 januari 2017.doc> 



Details verbergen 
Van: " 
Aan: " 
Cc: 
Overzicht: Dit bericht is doorgestuurd. 

pmi.com> 
@belastingdienst.nl> 

Oss - inbeslagname door Politie van 2900 sigaretten Minsk 

aan: 
11111111@belastingdienst.n1 
08-11-2017 10:45 
Cc: 

Dacht dat het artikel op onderstaande site je wel zou interesseren: 
https://www.kliknieuws.nl/regio/oss/112/126241/bestuurder-riidt-te-hard-en-zonder-riibewijs-2-
900-sigaretten-in-auto   

Minsk— Fabrikan 

Met vriendelijke groeten, cordialement, kind regards 

Corporate Affairs - Illicit Trade Strategies & Prevention I Philip Morris Benelux BVBA, Berchemstadionstraat 
72, 2600 Berchem (Antwerpen) I T: +32 3/287.12.811 M 	 — www.pmi.com   
NOTICE: This e-mail may contain confidential information, which should not be copied or distributed without 
authorization. If you have received this e-mail message by mistake, please inform the sender and delete it 
from your system. Please note that, for the efficient preservation of Company records that may be required in 
connection with legal proceedings, all e-mails sent to the author of this e-mail will be copied and retained in a 
secure repository. 

Beste 

Hierbij onze aanvullingen. 

Met vriendelijke groet,  

agenda MOU 20 juni 2017 v2 opm Douane.doc 

Conceptnotulen MOU 17 januari 2017 v2 opm Douane.doc 

Landelijk kantoor/ Handhavingsregie 
Douane 
Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 1 3072 DB I Rotterdam 1 Kamer 12e etage 
postbus 3070 1 6401 DN 1 Heerlen 

MiltalliMbelastingdienst.n1 



http://www.douane.n1  

Van: 	 I VSK-Tabak < 	 vsk-tabak.nl> 
Aan: 	 @belastingdienst.nr lir @belastingdienst.nl> 
Datum: 	15-06-2017 15:43 
Onderwerp: 	RE: agenda MOU 20 juni en verslag vorige meeting 

lk ontdekte nog een paar puntjes die iets beter verwoord konden worden. Hierbij een (licht) 
aangepast versie van de notulen en agenda voor ons overleg van aanstaande dinsdag. 

Met hartelfte roeten, 

Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile IMMIMIM 
E-mail: 11111Mvsk-tabak.n1Website: www.vsk-tabak.nl   

From: 	 I VSK-Tabak 
Sent: zcIlcla • 11 juni 2017 13:44 
To: 	@belastingdienst.nl' 
Subject: agenda MOU 20 juni en verslag vorige meeting 

Geachte heer 

Bijgaand treft u aan mijn voorstel voor een agenda voor ons eerstvolgende overleg op 20 
juni aanstaande. 
Tevens voeg ik bij mijn persoonlijke weergave van het besprokene op 17 januari jongstleden. 
Met uw welnemen kan dit zo, of in een gewijzigde vorm, aan de vergadering van 20 juni ter 
goedkeuring worden voorgelegd. 

Met hartelijke groeten, 

Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Europees Transparantieregister 480763114044-36 
MEM= directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 
E-mail: MilliPvsk-tabak.n1Website: www.vsk-tabak.n1  



Conceptnotulen MOU 17 januari 2017 v2.doc 

agenda MOU 20 juni 2017 v2.doc 

Re: MoU overleg 13 nov 

aan: 
I VSK-Tabak 

07-11-2017 08:41 
Details verbergen 
Van: 	 Douane/BLD 
Aan: " 
Beste 

Heb je aub de namen van de deelnemers van maandag as voor mij? 
lvm aanmelden voor de bezoekers registratie. 

Met vriendelijke groet, 

11111111111111111111111111111 
belastingdienst.n1  

http://www.douane.nl   

Landelijk kantoor Douane/Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 / 3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 / 6401 DN Heerlen 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 25 okt. 2017 om 16:18 heeft 
volgende geschreven: 

Geachte heer 1111 

I VSK-Tabak 1111111111pvsk-taba k.n I>  het 

In vervolg op mijn mail van gisteren ontvangt u hierbij het concept van het verslag van onze Iaatste 
vergadering. 
Uw opmerkingen zie ik graag tegemoet. 

Hartelijke groet, 

1111.1111111. I VSK-Tabak 

From: 	 1 VSK-Tabak 
Sent: cli1-1(:La 9 24 oktober 2017 11:57 
To: ' Cabelastinadienst.nr 
Subject: MoU overleg 13 nov 

Geachte heer 



Bijgaand stuur ik u een concept voor de vergadering op 13 november aanstaande. 
Graag overleg ik met u om to horen welke opmerkingen of aanvullingen u heeft. 

Met hartelfte groeten, 

<image001.jpg> 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Transparantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile 
E-mail: 	 Website: www.vsk-tabak.nl   

<Conceptnotulen MOU 20 juni 2017.doc> 
Re: MoU overleg 13 november 

aan: 
VSK-Tabak 

12-11-2017 20:41 
Details verbergen 
Van: 	 ouane/BLD 
Aan: " 	 J VSK-Tabak" 1111111111@vsk-tabak.nl> 
Beste 

Wat is de toevoeging van PM? 

Met vriendelijke groet, 

@belastingdienst.n1 
http://www.douane.nl   

Landelijk kantoor Douane/Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 / 3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 / 6401 DN Heerlen 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 12 nov. 2 
het volgende  

17 om 11:44 heeft 11111111111111 I VSK-Tabak -1(vsk-tabak.nl>  
eschreven: 

Geachte voorzitter van het MOU overleg Tabak, 

Bijgaand een lets gewijzigde agenda (indeling) voor ons overleg van morgen. In de notulen van de 
vergadering van de vorige keer is een commentaar geplaatst door Philip Morris. 

Ook voeg ik toe een slide die wij graag zullen toelichten bij agendapunt 6, over de 
communicatiewerkgroep. 



Hartelijke groet, 

VSK-Tabak 
belastin dienst.n1 n-gM111111111ftbelastingdienst.nl]  

10 november 2017 19:34 
VSK-Tabak 

belastin dienst.n1; 
Subject: MoU overieg 13 november 

Had vanuit dit adres gemoeten. 

Beste 

We hebben de vergadering maandag van 09.30 tot 12.00 uur, in het andere gebouw: Laan op 
Zuid 391, jullie zijn aangemeld dus aub even aan de balie aanmelden. 

Om 12.15 hebben we lunch in ons gebouw, laan op Zuid 45, in de kantine. 

Vriendelijk verzoek dat iedereen tijdig (09.15 uur) aanwezig is zodat we tijdig kunnen starten. 

Vriendelijke groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Met vriendelijke groet, 

(belastingdienst.n1  
h ://www.douane.n1 

L ndelijk kantoor Douane/Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 / 3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 / 6401 DN Heerlen 

Verstuurd vanaf mijn iPad 



De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, 
verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 
informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per 
abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren. 

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, 
complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email. 
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is 
confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this 
message and notify the sender. 

<agenda MOU 13 november 2017 v2.doc> 
<Conceptnotulen MOU 20 juni 2017 - Feedback PM BNL.DOC> 
<MeldpuntAccijnsfraude.pptx> 

Re: overleg inzake accijnszegelformaten 

aan: 
I VSK-Tabak 

20-12-2017 11:57 
Details verbergen 
Van: 	 Douane/BLD 
Aan: " 	 I VSK-Tabak" < 
Geachte heer 

@vsk-tabak.nl> 

We zijn bekend met de behoeften van de Branche aangaande dit onderwerp, deze zijn ook al eerder 
door de VSK bij ons onder de aandacht gebracht. Het zegelvraagstuk is in onderzoek en ligt 
momenteel op het ministerie, zodra er nieuws te melden is komen wij op de lijn bij u. 

lk ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

belastingdienst.n1  
http://www.douane.nl   

Landelijk kantoor Douane/Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 / 3072 DB Rotterdam 
Postbus 3070 / 6401 DN Heerlen 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 12 dec. 2017 om 11:24 heeft 
volgende geschreven:  

I VSK-Tabak <M11111111@vsk-tabak.nl> het 



Geachte heer 

Mag ik onderstaande email nog eens onder uw aandacht brengen? Onze leden hebben sterk 
behoefte om duidelijkheid te verkrijgen over de toekomst van de accijnszegel. Misschien wilt u onze 
verzoek om overleg opnieuw voorleggen aan uw collega's die zich met deze problematiek 
bezighouden. 

Hartelijke groet, 

VSK-Tabak 

From: 	 I VSK-Tabak 
Sent: maandag 13 november 2017 18:00 
To: ' 	Pbelastingdiensta 
Subject: overleg inzake accijnszegelformaten 

Geachte heer 

Zoals u weet heeft de tabaksindustrie verzocht om in de toekomst met andere en meerdere 
accijnszegelformaten te mogen werken. 
Dit verzoek is door de Douane en de Belastingdienst in behandeling genomen. Uiteraard zijn wij 
genteresseerd te vernemen hoe deze diensten reageren op de concrete voorstellen. 
Mag ik via u verzoeken om een overleg, zo mogelijk op kortere termijn, met de meest betrokken 
medewerkers van Douane en Belastingdienst? 

lk verneem graag van u. 

Met harteli'ke roeten, 

<image001.jpg> 
Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) 
Euro ees Transparantieregister 480763114044-36 

, directeur 
Postbus 305, 2260 AH Leidschendam 
Tel. +31 70 361 7333 Mobile111111111111111 
E-mail: mmaysk-tabak.nlWebsite: www.vsk-tabak.nl   

Overzicht DMA tm mei 2017 extern.xlsx 

Ter informatie 

Met vriendelijke groet, 

Landelijk kantoor/ Handhavingsregie 
Douane 
Belastingdienst 
Laan op Zuid 45 13072 DB I Rotterdam I Kamer 12e etage 



postbus 3070 I 6401 DN I Heerlen 

T 

htta://www.douane.n1 
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