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Betreft Overleg met (petrol) brancheorganisaties VNPI, 

BETA en BOVAG over voorstel wetgeving 

uitstalverbod 
Vergaderdatum en -tijd 9 mei 2017, 10.00 – 10.45 uur. 

Vergaderplaats VWS, Den Haag 

Aanwezig Twee medewerkers van VNPI 

Twee medewerkers van BOVAG 

Twee medewerkers van BETA 

Drie medewerkers van VWS 

Kopie aan De staatssecretaris van VWS 

Kernpunten uit het overleg 

BETA geeft namens de drie brancheorganisaties een toelichting op de brief die ze 

naar de staatssecretaris en de DG hebben verzonden. De branche is bezorgd over 

het proces.  

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 voor het zomerreces.  

De branche betreurt het dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor 

tankstations; ze wijst op de economische gevolgen (tabak is de grootste 

omzetgroep voor tankstations) en vraagt aandacht voor een overgangstermijn en 

een gefaseerde invoering. Besproken is het model uit het VK, waarbij voor winkels 

met een oppervlak van 100m2 of meer in 2012 een uitstalverbod geldt en voor de 

andere verkooppunten in 2015. 
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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 staatssecretaris moet een besluit over een 

overgangstermijn nog nemen.  

De branche vraagt zich af hoe het uit te zonderen verkooppunt gedefinieerd wordt 

(hoe een tabakspeciaalzaak wordt gedefinieerd, wat wel mag en wat niet) en of de 

uitzondering niet leidt tot een groei aan speciaalzaken. Ook benadrukt de branche 

het belang van differentiatie met oog op jongeren. 

De branche wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 3 weken te schriftelijk te 

reageren op het gesprek. Ook de internetconsultatie biedt de mogelijkheid een 

reactie te geven. 

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.  




