NEUTRALE SIGARETTENPAKJES IN BELGIË ?
Een vrijgeleide voor illegale handel en namaak

Neutrale sigarettenpakjes verbieden het gebruik van merknamen, logo’s, kleuren en grafische elementen op
tabaksverpakkingen. Enkel de merknaam in een voorgeschreven lettertype en grootte is nog toegestaan.
Dit heeft ingrijpende economische gevolgen en schept een gevaarlijk precedent.

EEN VRIJGELEIDE VOOR NAMAAK

EEN OPEN DEUR VOOR ILLEGALE HANDEL

De verpakking is de meest efficiënte manier om authentieke
producten van illegale namaak te onderscheiden. Hoe
eenvormiger en soberder de verpakking, hoe makkelijker
het is om ze na te maken..

In 2012 voerde Australië neutrale sigarettenpakjes in. De
gevolgen op de zwarte markt lieten zich onmiddellijk
voelen.
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De consumptie van illegale tabak
steeg tot recordhoogte.
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Door de gestegen illegale handel liep de
overheid accijns- en BTW inkomsten mis.

14,5%

De zwarte markt kende
een ongeziene groei.

2013: 1.1 MILJARD AUD
2014: 1.35 MILJARD AUD
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Bron: KPMG Report: illicit trade in
Australia (2015 first 6 months).

ZWARTE MARKT NU AL GROEIEND PROBLEEM IN BELGIË
In 2014 was 8% van alle gerookte
sigaretten in België illegaal.

Het aantal onderschepte illegale
sigaretten is tussen 2012 en 2014
met 39% gestegen in ons land.

De voorbije twee jaar werden in
België 5 illegale sigarettenfabriekjes ontmanteld, die samen ongeveer
100 MILJOEN namaaksigaretten
produceerden.

In 2014 waren sigaretten goed voor
85% van alle in beslag genomen
namaakgoederen.

Nationale veiligheid komt
in het gedrang

Bedreiging van staatsinkomsten

Het namaken en smokkelen van sigaretten
is aantrekkelijk voor criminele bendes,
gezien de hoge winstmarges en lage
sancties. De terreur organisatie IS financiert
haar activiteiten onder meer met inkomsten
uit de smokkel van sigaretten.

De EU lidstaten lopen door namaak en
smokkel van sigaretten jaarlijks 10
miljard euro mis, zo’n 10% van het
totale EU budget. Ook België verliest
hierdoor elk jaar tientallen miljoenen
euro aan staatsinkomsten.

Gevaar voor de consument
Onderzoek van de FOD Volksgezondheid
heeft aangetoond dat sigaretten op de
zwarte markt tot dubbel zoveel koolstofmonoxide en teer bevatten dan wettelijk toegelaten.

