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Betreft Overleg met brancheorganisaties van tabak- en 

gemakzaken (NSO) en brancheorganisatie voor 

automaten (TZN) over voorstel wetgeving 

uitstalverbod 
Vergaderdatum en -tijd 16 mei 2017, 12.45 – 13.30 uur. 

Vergaderplaats VWS, Den Haag 

Aanwezig Twee medewerkers van NSO 

Twee medewerkers van TZN 

Drie medewerkers van VWS 

Kopie aan De staatssecretaris van VWS 

Kernpunten uit het overleg 

VWS licht het voornemen van de staatssecretaris en het verdere proces toe. 

De staatssecretaris is voornemens om een uitstalverbod voor alle verkooppunten 

in te voeren, uitgezonderd tabakspeciaalzaken die uitsluitend tabak en 

aanverwante producten en rookaccessoires verkopen. Doel is tabaksgebruik onder 

jongeren, maar ook het brede publiek te denormaliseren. De uitzondering is 

gebaseerd op het assortiment van verkooppunten dat al dan niet ook aantrekkelijk 

is of bedoeld kan zijn voor jongeren.  

De internetconsultatie van het voorstel start over een paar weken.  

NSO wijst op de bedrijfseconomische effecten, het (mogelijk) verdwijnen van 

ondernemersformules en de wijkfunctie die veel gemakszaken vervullen. NSO 

geeft aan dat tabakspeciaalzaken bovendien aan de wet voldoen. Er is evenmin 

sprake van een gelijk speelveld omdat er voor tabaksspeciaalzaken een aparte 

wettelijke definitie bestaat waar zowel vrijstellingen als beperkingen voor 

tabaksreclame aan zijn gekoppeld. Alle 1600 winkels uit de branche hebben 

bewust gekozen en werken conform deze regelgeving. Het verkoopaandeel van 

supermarkten blijft groeien. Ook in het VK zijn supermarkten er sterker uit 

gekomen na invoering van het uitstalverbod. Er is veel verschil tussen winkels 

hier. NSO verwacht dat 300 tot 400 zaken na invoering van het uitstalverbod niet 

meer kunnen voortbestaan.  
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TZN wijst op de uitspraken van Van Rijn over differentiatie met oog op jongeren. 

VWS geeft aan dat hij daar naar heeft gekeken, maar dat gelet op het assortiment 

van verkooppunten een goede indeling in verkooppunten niet is te maken. 

Bovendien is een uitstallingverbod relevant voor het brede publiek. Vandaar de 

keuze om enkel speciaalzaken uit te zonderen die uitsluitend tabaks- en 

aanverwante producten en rookaccessoires verkopen. VWS geeft aan dat 

bestaande onderzoeken onder jongeren laten zien dat jongeren bij alle 

verkooppunten tabak kopen en dat voor de economische gevolgen ook gekeken 

wordt naar het buitenland.  

 

De NSO vindt dat vws op deze wijze de definitie van speciaalzaken wijzigt. Ook 

vraagt NSO of de verkoop van loten straks nog wel is toegestaan, dat is immers 

ook voorbehouden aan 18-plussers.  

De industrie zal zich volgens NSO vermoedelijk gaan richten op winkels waar nog 

veel verkeer is en wrs weggaan uit West Europa. VWS zou zich meer op stoppen 

met roken moeten richten (zoals in de Verenigde Staten) en niet op ondernemers. 

 

TZN wijst op het belang van reduced risk producten waar ook het RIVM onderzoek 

naar doet. Deze producten voor de roker die niet kan stoppen, van belang en 

zouden ook niet gelijk aan tabaksproducten behandeld moeten worden. TZN is 

daarom van mening dat het uitstalverbod, in afwachting van het RIVM onderzoek, 

niet van toepassing zou moeten zijn op reduced risk producten. De e-sigaret wordt 

in het VK ook anders benaderd. VWS heeft gesignaleerd dat de marketing van de 

heat not burn stick via social media wel vooral op jongeren is gericht. 

 

NSO vraagt of er bij een vrijstelling van het uitstalverbod voor winkels die alleen 

tabak verkopen ook wordt gekeken naar een vermindering van verkooppunten 

door de tabaksverkoop weg te halen bij supermarkten en drogisten. VWS wijst op 

de discussie daarover in de TK.  

 

VWS licht toe dat in het kader van het uitstalverbod zelfbediening wordt verboden 

en dat zelfbediening bij automaten in vijf jaar wordt uitgefaseerd. De DHW maakt 

het niet mogelijk om tabaksproducten buiten een automaat om te verkopen. 

Automaten zonder zelfbediening blijven wel toegestaan. 

NSO en TZN geven aan dat deze uitleg van de DHW volgens hen onjuist is en 

merken ter illustratie op, dat losse verkoop al tientallen jaren plaatsvindt, zonder 

ook maar één boete van de NVWA. 

 

Verder is een overgangstermijn aan de orde geweest. De staatssecretaris moet 

een besluit over een overgangstermijn nog nemen. Ook de internetconsultatie 

biedt de mogelijkheid een reactie te geven. VWS geeft aan dat de AMvB 

uiteindelijk via de Ministerraad, langs de Raad van State gaat en wordt 

voorgehangen bij de Kamers. 

 

VWS zal verslag maken van dit overleg en zal dat verslag openbaar maken op 

www.rijksoverheid.nl in het kader van artikel 5.3 van het FCTC verdrag.  

 




