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VWS voert gesprekken met het CBL en met andere verkooppunten van tabak over een convenant 

dat invoering van de displayban beoogt. VWS heeft de drie brancheorganisaties van tankstations 

op 9 maart 2016 voor het eerst gesproken over dit onderwerp. Op verzoek van de 

brancheorganisaties vindt op 17 mei 2016 een vervolggesprek plaats.  

 

De brancheorganisaties melden dat zij van hun achterban geen rood sein hebben gekregen en dat 

ze verder willen uitzoeken hoe ze een plan kunnen vormgeven. De brancheorganisaties erkennen 

het belang van een rookvrije generatie, maar zien nog wel diverse haken en ogen: de inkomsten 

uit tabak zijn een belangrijke inkomstenbron voor bemande tankstations, gemiddeld wordt 60% 

van de shopomzet gehaald uit tabak. Bovendien zijn er grote verschillen tussen verkooppunten (in 

bijna alle tankstations worden bijvoorbeeld nauwelijks 18-minners in de shop gezien, in de buurt 

van scholen komt dit wel voor).  

De brancheorganisaties zouden graag afspraken maken met de overheid om te voorkomen dat ze 

op een later moment ingehaald worden door weer nieuwe wetgeving. VWS geeft aan dat ze 

dergelijke afspraken niet kan maken. Ook geeft VWS aan dat ze geen rol ziet voor de overheid in 

het convenant en dat de brancheorganisaties niet hoeven aansluiten bij het CBL convenant maar 

ook een eigen convenant kunnen afsluiten. De brancheorganisaties geven aan dat het voor de 

waarde van het convenant wel van belang is dat de overheid eventueel gemaakte afspraken 

ondersteunt.  

In de praktijk zien ze al dat in sommige nieuwbouwlocaties  tabak niet wordt uitgestald met het 

oog op de ‘versbeleving’.  

 

VWS geeft aan dat een displayban betekent dat tabak volledig uit het zicht zou moeten zijn, dat 

deuren niet langer open moeten staan dan nodig voor bepaalde handelingen en dat het 

openstaande oppervlak beperkt blijft. VWS zal de folder die de Britse Kamer van Koophandel voor 

ondernemers heeft opgesteld, ter informatie doorsturen. 

 

De brancheorganisaties overwegen een fasering in type tankstations. Van de 2500 tankstations 

liggen er 250-300 grote tankstations aan de rijksweg. Binnen de tankstations zijn er veel 

verschillen in eigenaarschap en exploitatie. De meesten zijn een ‘dodo’  tankstation (dealer owned, 

dealer operated), wat dat betreft is dus sprake van een diverse achterban waar de 

brancheorganisaties mee te maken hebben. Andere varianten zijn ‘company owned, company 

operated’, ‘company owned, franchise operated’ en ‘company owned, dealer operated’.  

De organisaties zouden daarnaast graag zien dat de confrontatie en agressie tegen verkopers 

afneemt.  De brancheorganisaties pleiten voor meer steun vanuit de NIX 18 campagne als het gaat 

om legitimatie bij de aankoop van tabak. De brancheorganisaties hebben sinds vorig jaar veel 

geïnvesteerd in training en voorlichting. Er zijn ongeveer 15000 tot 20.000 mensen werkzaam in 

tankstations, er zijn ongeveer 18.000 mensen getraind. VWS geeft aan dat er in september een 

legitimatie week komt, NIX zonder ID. 

 



 

 

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

rijksoverheid. 

 


