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1
Groeicijfers voor de 
tabaks-/gemakswinkels
De tabaksdetailhandel ontwikkelt zich de laatste jaren sterk.
De tabaks- en gemakswinkels moderniseren en voegen steeds nieuwe
diensten en producten aan hun assortiment toe. Het aantal winkels 
en ondernemers blijft stabiel.
Jaarlijks worden tientallen nieuwe winkels geopend. Op nieuwe 
locaties. Ook door jonge ondernemers. Per jaar worden zo'n 25 nieuwe
winkels geopend. Dit is een positieve afwijking van de algemene trend dat 
speciaalzaken het moeilijk hebben in de detailhandel.

Colofon
Deze brochure is een uitgave van de NSO, brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel. Kijk voor volledige 
en actuele informatie op: www.invuurenvlam.nu. Daarop vindt u ook een volledig overzicht van de commerciële  
organisaties die in de tabaksdetailhandel actief zijn.
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2
De tabaksdetailhandel  
een veelkleurig palet
Juist de diversiteit van de tabaksdetailhandel in zowel het soort onder-
nemers, winkels, assortiment, dienstverlening en samenwerkingsvormen  
is de kracht van de branche. De branche kent op dit moment ruim 1.600  
winkels met 1.200 ondernemers en 4.000 medewerkers.
Er zijn volop mogelijkheden voor startende ondernemers, scholieren/
studenten en commerciële partijen in de tabaksdetailhandel. 
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3
Al vele succesvolle  
productintroducties
De tabaksdetailhandel staat bekend om zijn goede service en dienst-
verlening aan de consument. Dit maakt de branche een uitstekend kanaal 
om een nieuw product te lanceren. Al vele producten zijn daarom in de 
tabaksdetailhandel met succes geïntroduceerd bij de consument. Denk aan 
de krasloten, ticketing (concert- en voetbalkaartjes), telefoonkaarten,  
e-vouchering en straks ook de OV-Chipkaart. 
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Al ruim een eeuw  
een sociale functie
Tabaks-/gemakswinkels zijn altijd in de buurt en vervullen van oudsher 
een sociale functie in steden, dorpen en wijken. In dit digitaal
tijdperk blijft daar bij consumenten behoefte aan. Al ruim een eeuw zijn dit  
daarom de winkels waar je naar toe gaat voor je krant, je favoriete  
tijdschrift, een strippenkaart, een staatslot, een voetbaltotoformulier,  
wat postzegels, een pakje sigaretten of gewoon een praatje. 
Ondernemers in de branche zijn enthousiast over hun dagelijkse 
contacten met vele, verschillende klanten.
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Een mooie combinatie  
van trafficbuilders en  
impulsartikelen
De tabaks-/gemakswinkel kent een zeer divers assortiment. In dit 
assortiment zijn ook veel trafficbuilders en impulsartikelen opgenomen.  
De klant komt voor een strippenkaart, maar neemt ook een tijdschrift 
en een pakje sigaretten mee. Het gemiddelde bestedingsbedrag van de 
klant neemt hierdoor toe. Gemiddeld besteedt de klant zo’n € 10,- per 
bezoek in een tabaks-/gemakswinkel.
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Economische bloei  
in de tabaksdetailhandel
De detailhandel kent periodes van sterke groei, maar de consument kan 
soms ook aardig de hand op de knip houden. De tabaksdetailhandel is 
minder gevoelig voor de conjunctuur en het consumentenvertrouwen. 
Door de flexibele assortimentssamenstelling kan goed op de trends 
worden ingespeeld. De omzet per winkel is ruim 1 miljoen euro per jaar.
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Service en dienstverlening 
zijn kernwaarden
In de tabaks-/gemakswinkel staan service en dienstverlening hoog in 
het vaandel. De tabaksdetaillist besteedt net iets meer tijd aan zijn 
klanten dan menig ander detaillist. De tabaksdetaillist heeft immers een 
adviserende rol op het gebied van tabaksproducten. Ook omdat er veel 
diensten worden verkocht, zijn de ondernemers erg servicegericht. 
Een goed voorbeeld hiervan is de OV-Chipkaart.  Bij de introductie van 
dit nieuwe OV-bewijs was dienstverlening en service aan de consument
erg belangrijk. Daarom hebben de OV-bedrijven voor de distributie van de
OV-Chipkaart voornamelijk voor de tabaks- gemaksdetailhandel gekozen.
Bij uitstek in deze branche kan een introductie van nieuwe producten
en diensten gerealiseerd worden.
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Een sterke branche-
organisatie voor de 
belangenbehartiging
In de tabaksdetailhandel is een bekend motto: samenwerken is samen  
sterk staan. Een goed voorbeeld hiervan is de NSO, brancheorganisatie  
voor de tabaksdetailhandel. Zo zijn 80% van alle ondernemers aangesloten 
bij de NSO om op deze manier hun belangen behartigd te krijgen.  
De NSO behartigt de belangen van de ondernemer op collectief niveau, 
door bijvoorbeeld lobby bij de overheid, maar ook op individueel niveau 
door advisering, opleidingen en informatievoorziening etc.
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Een groot aantal samen- 
werkingsverbanden voor 
de commerciële belangen
Naast de brancheorganisatie kent de tabaksdetailhandel elf 
commerciële samenwerkingsverbanden (winkelformules). Dit zijn Ako, Cigo,
Compaenen, Limtaco Nederland, Primera, Tabac & Gifts, Tabaktief,
Tabaronde, Techador, The Read Shop en Vivant. 
Deze organisaties zijn er in diverse vormen, van franchise tot coöperatie, 
en behartigen de commerciële belangen van de tabaksdetaillist. 
Naast de brancheorganisatie zijn zij de drijvende kracht achter innovaties 
en professionalisering. De aansluitingsgraad bij de verschillende formules 
is de afgelopen jaren gegroeid van 65% naar ruim 80%. 
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Brancheverrijking is een  
begrip in de branche
De tabaksdetailhandel bestaat enerzijds uit ‘echte’ tabaksspeciaalzaken 
en anderzijds uit de zogenoemde gemakswinkels. Tabaksspeciaalzaken 
hebben een uitgebreid assortiment rookwaren en rokersbenodigdheden 
en voegen elementen toe, zoals luxe cadeauartikelen, koffie, thee en 
schrijfwaren. Gemakswinkels hebben een breed assortiment waaronder 
kansspelen, rokersbenodigdheden, lectuur, wenskaarten, zoetwaren, 
telefoonkaarten, vervoersbewijzen etc. Het assortiment staat nooit stil 
en wordt voortdurend verrijkt met nieuwe producten en diensten. 
De ondernemers in de tabaksdetailhandel zijn namelijk erg sterk in 
local marketing. De ondernemer kijkt naar zijn omgeving, het lokale 
consumentengedrag en zijn klanten en past hier zijn winkel en dus 
ook zijn assortiment op aan.
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Werken met een mooi 
en authentiek product
Ondanks de verdieping en verbreding van het assortiment blijft de 
verkoop van tabak leading voor de omzet van de tabak-/gemakswinkel. 
Van sigaretten tot shag en van sigaren tot pijptabak, alles wordt verkocht 
in de tabaks-/gemakswinkel. Ondernemers in de tabaksdetailhandel 
werken graag met de productgroepen sigaren en pijptabak. Voor deze 
productgroepen hebben zij een sterk adviserende rol. De tabaksdetailhandel 
neemt zo'n 20% van alle consumentenbestedingen aan tabak voor haar 
rekening.
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De tabaks-/gemakswinkel 
innoveert voortdurend
De tabaksdetailhandel innoveert voortdurend op het gebied van  
winkelautomatisering en telecomoplossingen. Zo heeft de branche 
inmiddels een voortrekkersrol op het gebied van winkelautomatisering. 
Bijna alle gemakswinkels hebben een VPN-netwerk of een breedbandverbinding. 
Deze infrastructuur wordt ingezet voor winkelbeveiliging, informatievoor-
ziening, betalingsverkeer en het verkopen van producten/diensten. 
Denk bijvoorbeeld aan de ticketverkoop voor sportevenementen en  
concerten en de prepaidtelefoonkaarten. 
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Een tabaks-/gemakswinkel: een 
perfecte leerschool
De tabaks-/gemakswinkel is vaak een middelgrote winkel met een divers 
assortiment en een grote klantenstroom. De bijna 4000 medewerkers in 
de tabaksdetailhandel komen daarom in aanraking met vele verschillende 
productgroepen en klanten. 
Voor een scholier die een detailhandelsopleiding volgt is dit daarom 
een perfecte leerschool om meer zicht te krijgen op het werken in de 
detailhandel en op het zelfstandig ondernemerschap. Zo'n 160 winkels
in de branche zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Handel 
en bieden stageplekken aan scholieren/studenten. 
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Genieten en gemak staan 
centraal in de tabaks-/
gemakswinkel
Of het nu een gemakswinkel is of een echte speciaalzaak, genieten en  
gemak staan centraal. Klanten verlaten met een tevreden gezicht de  
winkel. Men geniet van het gemak, maar het is ook gemakkelijk om van de 
producten in de winkel te genieten. Een combinatie van gemaksartikelen 
en genotsmiddelen maken van de tabaksdetailhandel een kleurrijke  
branche.
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Verantwoord ondernemen 
binnen de branche
De branche gaat verantwoord om met genotsmiddelen. Zo kent de  
verkoop van tabak en alcohol een leeftijdsgrens van 16 jaar. De branche 
onderschrijft het uitgangspunt van het overheidsbeleid om te komen 
tot een vermindering van het tabaksgebruik onder jongeren. Binnen de  
branche wordt de leeftijdsgrens van 16 jaar daarom strikt gehandhaafd.  
In alle winkels hangen stickers en schapstroken om de consument hierop 
te attenderen. Ook zijn er trainingsprogramma’s voor het personeel 
ontwikkeld. Handhaving van de regels vindt plaats in goed overleg tussen 
de brancheorganisatie NSO en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).
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Vele consumenten 
bezoeken de tabaks-/
gemakswinkel
De tabaksdetailhandel is een branche met een grote verscheidenheid 
aan producten en diensten. Van tabak tot kansspelen en van zoetwaren 
tot tijdschriften vindt men terug in de tabaks-/gemakswinkel. 
Allemaal producten die door vele mensen frequent geconsumeerd 
worden. De tabaksdetailhandel kent daardoor een grote klantenstroom. 
Wekelijks wordt een tabaks-/gemakswinkel gemiddeld door zo’n 1.500 
klanten bezocht. Dit betekent dat er wekelijks zo’n 3,4 miljoen 
klantencontacten zijn in de tabaksdetailhandel.
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Professionaliteit in 
het ondernemerschap
Voor het starten van een winkel in Nederland zijn geen specifieke diploma’s 
vereist. Desondanks hebben veel ondernemers toch een opleiding  
gevolgd op het gebied van retail en/of zelfstandig ondernemerschap of in 
een andere retailbranche voordat zij een tabaks-/gemakswinkel beginnen. 
 Ook hebben veel startende ondernemers ervaring opgedaan in een 
tabaks-/gemakswinkel of andere retailbranche. De professionaliteit en dus 
de kwaliteit van de startende tabaksdetaillist neemt de laatste jaren steeds 
meer toe. Ook na het starten van de winkel biedt de brancheorganisatie 
NSO diverse opleidingen en cursussen om hun kennis en expertise op het 
gebied van de productgroepen of het zelfstandig ondernemerschap te 
vergroten. 
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Moderne winkels 
met uitstraling
De winkels in de tabaksdetailhandel staan bekend om hun diversiteit.  
Qua inrichting en uitstraling zijn er grote verschillen. Steeds meer zijn 
dit moderne winkels met een frisse uitstraling. De verschillende formules 
besteden hier uiteraard veel aandacht aan. Dit resulteert in mooie 
opgeruimde winkels waar de consument graag komt. Ook de zelfstandige 
tabaksdetaillist beseft dat traffic in de winkel hier afhankelijk van is en 
heeft alles op orde.
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Historie en toekomst 
gaan hand in hand
De tabaksdetailhandel is een branche met een rijke geschiedenis. 
Tabaks-/gemakswinkels zijn al heel lang niet meer weg te denken uit 
het straatbeeld. De georganiseerde tabaksdetailhandel bestaat al meer 
dan 100 jaar. De geschiedenis van de oude ‘sigarenboer’ is nog steeds terug 
te vinden in een tabaks-/gemakswinkel van de 21ste eeuw. Desondanks 
heeft de branche niet stil gestaan en is sterk gemoderniseerd, maar het ge-
voel voor historie heeft men nooit verloren. Kortom traditie en toekomst 
komen samen in de tabaksdetailhandel!
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Geen winkelgebied zonder
tabaks-/gemakswinkel
Een winkelgebied zonder tabaks-/gemakswinkel is niet voor te stellen. 
Bijna elk winkelcentrum, dorpskern of stadshart heeft wel zo’n winkel. 
De consument verwacht deze immers in zijn winkelgebied voor zijn pakje
sigaretten, zijn krantje of slechts een praatje. Een tabaks-/gemakswinkel maakt
een winkelstraat/centrum compleet en ook bij nieuwe winkelgebieden mag 
zo’n winkel niet ontbreken. Op dit moment zijn er ruim 1650 tabaks-/
gemakswinkels verdeeld over 550 gemeentes. Zo bevat Amsterdam alleen 
al zo’n 225 winkels.
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Geen enkele andere 
branche maakt haar 
klanten miljonair
De contante verkoop van kansspelen (Staatloterij en Lotto) vindt 
grotendeels in de tabaks-/gemakswinkels plaats. Jaarlijks keert de 
tabaksdetailhandel ruim 250 miljoen euro uit aan haar klanten.
Geen enkele andere branche doet dit ons na!!
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