
 

 

Gesprek met KHN over de inzet op naleving en het convenant displayban  

Woensdag 13 april 2016  

 

Deelnemers: 

- Beleidsmedewerker KHN 

- Twee medewerkers VGP, VWS 

 

 

 

 

VWS heeft KHN gevraagd hoe de communicatie inzet op naleving vorm heeft gekregen. KHN licht 

toe welke acties zijn ingezet: artikelen via hun vakblad dat elk kwartaal uitkomt (onder andere 

naar aanleiding van het rondetafelgesprek dat in januari heeft plaatsgevonden tussen 7 

ondernemers uit de drankverstrekkende horeca (cafés en discotheken) en de staatssecretaris), 

online aandacht via de website, via wekelijkse nieuwsbrieven (17.000 emailadressen, 20.600 

leden)   

 

De hotelschool van Maastricht voert een enquête uit onder ruim 5000 leden van KHN in de sector 

drankverstrekkende bedrijven om in kaart te brengen wat ondernemers doen om de leeftijdgrens 

na te leven, welke verklaringen ze hebben voor het niveau van de naleving en wat ze nodig hebben 

aan ondersteuningsmiddelen om tot betere naleving te komen. Die enquête richt zich specifiek op 

de naleving van de leeftijdgrens voor alcohol. De nalevingsverplichtingen van ondernemers (en hun 

personeel) voor de producten alcohol en tabak zijn echter het zelfde.   

 

Uiteindelijk is het niet gekomen tot gezamenlijke communicatieacties met TZN gericht op het 

gebruik van de automaten. 

 

KHN vraagt hoe VWS aankijkt tegen de toerusting van automaten met een ID scanner. VWS geeft 

aan dat een ID scanner de horeca uitbater niet ontslaat van de verplichting tot naleving. 

Uiteindelijk kijkt VWS in het Nuchter onderzoek naar nalevingsresultaten.  

 

VWS geeft aan dat vanuit de NIX 18 campagne een nalevingsweek wordt voorbereid: NIX mee 

zonder ID. Ook wil VWS dat vertalen in stickers die de legitimatienorm versterken. 

 

VWS is in gesprek met CBL over een convenant met supermarkten gericht op invoering van een 

displayban. VWS voert ook gesprekken over een convenant met brancheorganisaties van 

tankstations, tabakspeciaalzaken, drogisterijen, horeca en tabaksautomaten. VWS heeft KHN in dat 

kader gevraagd hoe zij aankijken tegen een convenant over vrijwillige invoering van de displayban. 

VWS geeft aan dat een displayban betekent dat tabak volledig uit het zicht moet zijn en dat 

merkuitingen die zichtbaar zijn via de buttons van een automaat dan onwenselijk zijn.  

KHN geeft aan dat zij noch haar leden eigenaar zijn van de automaten en dus niet gaan over de 

vormgeving en uitrusting van de automaten.  

 

Aangegeven is dat dit verslag ihkv de transparantie gepubliceerd zal worden op de website van de 

rijksoverheid. 

 

 

 

 


