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Naar aanleiding van de aankondiging van de staatsseaetarls van VWS om een wettelijke
dlspiayban voor te bereiden voor tabakaverkoappunten vindt ér op verzoek van de N5O eengeserek niaats met EZ. Ru uW gesprek zijn aanwezig: dhr ectaur Ondernemerschap

.r Ondernemersldlmaat binnen deze directie. Vanuit de NSO zijn dhr.
cteur NSO en dhr. oera, lid van de NSO, aanwezig.
;eeft aan dat conl’orm da regelgeving over ambtelijke contacten met detabaksindustrie van dit gesprek een verslag wordt gemaakt. De NSO onderschrijft het belang vantrarisparantie. HIj geeft wel aan dat hij nadrukkelijk een vertegenwoordiger 15 van de

tabaksdetailhandei en nIet van de tabaksindustrie.

De NSO stelt de volgende agenda voor:
1. Gevolgen dispiay ban voor tabakswinkels
2, Gevolgen dlsplay ban voor formules
3. Toekomstperspectief branche op langere termijn.

De N5O licht toe dat de aanleiding voor het gesprek met EZ is dat In de discussies over dedlspiaybari naar hun mening te weinig stil Is gestaan bij de grote economische gevolgen hiervanvoor de ondernemers en formuies In de tabaksdetallhandel. De NSO brengt de volgende
argumenten naar voren:

De Tweede Kamer had met de motie van midden 2015 tot doel om het rookgedrag bij
jeugdigen te ontmoedigen. Vandaar dat deze gericht was op een displayban in
supermarkten. De jeugd komt In supermarkten, maar zeer bepèrkt in de
tebaksdetallhandel. De gemiddelde leeftijd van de klant In deze winkels Is 52 jaar. Dit is
mede het gevolg van de Inzet van de tabaksdetallhandei om geen artikelen te verkopen
die aantrekkelijk zijn voor jeugdigen. Het ontmoedigen van roken door jeugdigen wordt
onderschreven, vandaar dat bijvoorbeeld actief wordt meegewerkt aan de Nixt8
campagne.
De CBL (de branche-organisatie van supermarkten) heeft er vervolgens op aangedrongendat in het kader van een gelijk speelveld de dlsplayban uitgebreid moet worden naar alle
verkooppunten van tabaksartlkelen, dus inclusief winkels, pompstatioris en automaten. De
NSO geeft aan dit een oneigenlijk argument te vinden. Immers: de wetgeving geeft
supermarkten de mogelijkheid om — in een afgesloten ruimte — onder gelijke voorwaarden
als de tabaksdetaiihandel te opereren. Dit willen supermarkten niet, aldus de NSO, omdat
ze de voorkeur geven aan een servicebalie. Daarnaast verschilt de economische positie
van supermarkten en de tabaksdetaiihandel wezenlijk van eikaar: voor de
tabaksdetalihandei vormen tabaksartiketen vormen c

Voor de supermarkten is dit
De taoaicsoetaiinandel bestaat vooral uit kleine bedrijven uie de combinatie van tabaks- en
gemaksartikelen (denk aan loterijen, icctuur, wenskaarten en zoetwaren) nodig hebben
om te kunnen bestaan. In het onderzoek dat In opdracht van VWS Is uitgevoerd Is de
economische impact zeer beperkt aan de orde geweest, aldus de NSO. In opdracht van de
NSO heeft Deloitte daarom de economische impact onderzocht. Uit dit rapport komt naar
voren dat de gevolgen groot zullen zijn; de Invoerino van de dlspiayban zal telden tot een
daling van de brutowinst van gemiddeld ; een kwart van de gemiddelde
brutowlnst In de tabaksdetaiihandel. Het aanbrengen van de dtspiayben zal daarnaast forse
eenmalige kasten met zich meebrengen en er is structureel extra personeel nodig vanwege
de meer omslachtige werkwijze. Daarnaast Is de verwachting dat de dlsplayban ertoe zal
leiden dat de winkels er onaantrekkeitjker uit gaan zien, waardoor men minder klanten zal
krijgen. De optelsom van deze factoren zal ertoe leiden dat er veel winkels In de
tabaksdetallhandel gaat verdwijnen, aldus de NSO. Vandaar dat de NSO het convenant
gericht op een dlsplayban via zelfreguiering dat opgesteld door de CBL niet wil
ondertekenen.

i De NSO wil als volgende stap wel de buitenreclame geheel verwijderen en de reclame in
de etalage beperken tot sigaren.
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De heer vraagt de NSO wat de alternatieven voor de levensvatbaarheid van detabaksdetallhandel op de korte en lange termijn, denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheidom de dlsplayban kostenefflciênter in te voçren, dan wel de mogelijkheden om verder tetransformeren richting gemakswinkels. Wat zijn hiervan de gevolgen? De NSO geeft aandat op basis van de eerste ervaringen van bijvoorbeeld de JUMBO ze niet verwachten dedlsplayban kostenefilciënter In te kunnen voeren. De NSO geeft aan dat het verdwijnenvan een fors deel van de tabaksdetallhandel negatieve sociale gevolgen zal hebben voorbuurten, doordat daarmee de sociale functie in de wijk zoals postagentschap, afhaalpuntvoor pales en opiaadpunt voor ov-kaarten verdwijnt Functies dle ook in toenemendemate uit de supermarkt verdwijnen, aldus de NSO, omdat deze te weinig opbrengen. Ookde tabaksdetallhandel verdient weinig hieraan, maar wil deze functies behouden omdat het
past hij het klelnschalige en service gerichte karakter van de winkels en bovendien klantentrekt

• De N5O verwacht dat op termijn de traditionele sigaret gaat verdwijnen. Dit betekent dat
de NSO haar leden actief wil ondersteunen In de verdere transitie naar winkels dle, naastgemksproducten, zich gaan richten op roökwareri dIC veel minder schadelijk zijn, Denkaan e-sigaretteri en ‘heat nog burnw sigaretten. Voor deze transitle heeft de NSO naarInschatting 10-15 jaren nodig. De NSO geeft aan dat Invoering van de dlspiayban er toezal leiden dat de noodzakelijke begeleiding van winkels door de hoofdkantoren vai dewinkelformules bij deze transltle niet mogelijk zal zijn doordat de flnandëls ruimte danontbreekt. De NSO onderschrijft dat het voor de gezondheid veel beter Is om niet te roken,

maar er zijn nu eenmaal mensen dle roken
Daarnaast geeft de NSO aan het verbazingwekkend te vinden dat VWS de afgelopen maanden niet
met hen over dit onderwerp In gesprek wilde gaan, maar wel met de supermarkten dle qua omzet
verantwoordeJJk zijn voor het leeuwendeel van de rookwarenverkoop (60% supermarkten versus
16 % tabakswlnkels). De NSO spreekt de hoop uit dat, mocht het tot een wetgevlngstraject
komen, er In Ieder geval een economische Impactenalyse zal worden uitgevoerd.
Dhr • dankt belde heren voor de uitgebreide toelichting. Hij geeft aan het verslag met
VWS te zullen delen, maar met VWS hierover niet In gesprek te zullen gaan.
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