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Deelnemers: 

- Voorzitter TZN  

- Projectmanager TZN  

- een coördinerend beleidsmedewerker en een senior beleidsmedewerker VGP, VWS 

 

 

 

 

VWS heeft aangegeven dat ze in gesprek wil met TZN:  

- over een convenant dat invoering van de displayban beoogt en; 

- over het verschil in naleving op automaten die met en zonder ID zijn uitgerust. 

 

VWS is in gesprek met het 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 TZN in dit gesprek verzocht om invoering van de displayban te overwegen. VWS geeft 

aan dat een displayban betekent dat tabak volledig uit het zicht moet zijn en dat afbeeldingen van 

pakjes op een automaat dus onwenselijk zijn. 

 

TZN geeft aan dat de meeste automaten zijn voorzien van knoppen met zgn packshots waarop de 

aankoper kan zien welk pakje hij kan kopen. De koper moet die wel zien aldus TZN, omdat een 

aankoop immers niet omgeruild kan worden. In de praktijk zijn de knoppen op de automaten 

volgens hen relatief klein. De packshots zullen worden aangepast, hierop zal ook de 

gezondheidswaarschuwing zichtbaar worden. 

 

TZN licht toe dat er ongeveer 14000 automaten zijn en dat het merendeel vergrendeld is en door 

het horeca personeel ontsloten kan worden. De naleving is daarmee wel afhankelijk van de 

discipline van het horeca personeel.  

TZN meldt dat ze nav de slechte nalevingscijfers uit 2015 besloten heeft om hier verandering in te 

brengen. Onlangs zijn 700 automaten toegerust met een ID scanner, deze worden getest, in 

september zullen nog 3300 apparaten volgen. Het gaat om automaten van Lekkerland en van 

FOOX. Uiteindelijk worden deze scanners alleen ingebouwd in rendabele automaten die goed 

geplaatst zijn. Verwachting van TZN is dat hierdoor het aantal automaten zal afnemen. 

 

VWS vraagt of TZN weet wanneer de nieuwe pakjes zichtbaar zullen zijn in de winkels. TZN geeft 

aan dat ze daar geen zicht op heeft, dat de industrie de timing voor zich houdt. 

 

TZN vraagt VWS wanneer ze de folders voor de groothandel het beste kan aanpassen. VWS kan 

hier niet in adviseren, maar geeft wel aan dat de regels vanaf 20 mei veranderen en 

afschrikwekkende afbeeldingen verplicht zijn.  

 

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

rijksoverheid. 

 

 

 


