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VWS spreekt opnieuw met TNLT omdat ze wil weten hoe de controles van TNLT op automaten 

uitpakken en of TNLT ook verschil ziet tussen de naleving met 17 danwel 18/19 jarige testkopers. 

 

TNLT licht in dit gesprek toe hoe zij de naleving wil verbeteren. Voor de verkooppunten van tabak 

zijn promotiemateriaal en hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een legitimatiekaart, een jaarkaart en 

nalevingregels in vijf talen. TNLT wijst erop dat de meeste jongeren hun tabak via sociale 

netwerken krijgen. 

 

TNLT is voorstander van het delen van signalen die zij uit hun onderzoeken halen. VWS geeft aan 

dat TNLT ons wel mag informeren, maar dat we met de uitkomsten niets zullen doen. Evenmin kan 

VWS informatie geven over het Nuchter-onderzoek zolang dat nog niet is opgeleverd. 

 

Naast het ontwikkelen van hulpmiddelen voert TNLT een grootschalig Mystery Onderzoek uit met 

14000 controles waarvan het merendeel door 18 en 19 jarige aankopers. Op dit moment zijn de 

resultaten van ‘wave 2’ bekend. In deze wave zijn ook 1000 aankopen door 17 jarigen gedaan, bij 

deze groep wordt vaker om ID gevraagd (waarschijnlijk omdat 17 jarigen er jonger uitzien, maar 

dit is niet onderzocht). De trends zijn volgens TNLT positief. Het onderzoek wordt vooralsnog 3 jaar 

uitgevoerd, maar is afhankelijk van financiële ondersteuning vanuit de tabaksindustrie. 

 

In wave 2 is vanwege de mogelijke privacyaspecten geen directe terugkoppeling aan de verkopers 

gegeven. Wave 3 loopt tot en met mei 2016. Vanaf Wave 3 is de rechtstreekse terugkoppeling van 

de resultaten aan verkooppunten weer hervat. 

TNLT heeft een raad van advies ingesteld ten behoeve van de wetenschappelijke validatie van hun 

onderzoek.  

 

TNLT voert geen controles uit op automaten en alleen steekproefsgewijze controles bij 

drogisterijen., snackbars en avondwinkels en op verkooppunten op treinstations. In tegenstelling 

tot de controles bij tabak-, gemakszaken en benzinestations, vindt hier geen terugkoppeling van de 

resultaten naar de verkooppunten plaats en betreft het hier steekproeven. Reden hiervoor is dat de 

betreffende brancheorganisaties zich - ondanks verzoeken hiertoe van TNLT – (nog) niet hebben 

aangesloten bij TNLT. 

 

VWS vraagt TNLT naar de aanwezigheid van schijnbaar grote NIX 18 banners op tankstations die 

een cue kunnen zijn voor het aanschaffen van tabak (in de media zou daar over bericht zijn). TNLT 

is hier niet mee bekend, maar is bereid om communicatiematerialen aan te passen als deze strijdig 

zijn met de doelen van vws. 

 

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

rijksoverheid. 

 


