
Infoblad 

Wat is de wet? 
U mag geen tabak (en alcohol) verkopen aan jongeren onder de 18 
jaar. Dit betekent dat u als verkoper vast moet stellen dat de koper 
van tabak 18 jaar of ouder is. Volgens de wet moet u zich ervan 
vergewissen  dat de koper 18 jaar of ouder is. Let op: de NVWA 
voert controles uit en als u verkoopt aan een klant van 18, 19 of 
zelfs nog ouder en die ziet er in de ogen van de NVWA controleur 
niet ‘onmiskenbaar’ 18 jaar of ouder uit, dan krijgt u toch een boe-
te. Neem daarom geen risico en vraag onbekende klanten tot 
25 jaar altijd om een leeftijdsbewijs! Ook mag u geen tabak 
verkopen aan personen van 18 jaar of ouder die de bedoeling heb-
ben dit door te geven aan een jongere onder de 18 jaar. 

Waarom tot 25 jaar legitimatie vragen? 
Omdat u, als verkoper van tabak, verantwoordelijk bent.  
Verkoopt u toch tabak aan iemand die jonger dan 18 jaar is, dan kunt u hiervoor een boete krijgen 
van de VWA die op kan lopen tot wel € 4.500,-. En bij 3 keer verkopen aan iemand onder de 18 jaar, 
gaat het 3 strikes out systeem in werking. Dit is een zeer zware straf die verregaande consequenties 
voor uw onderneming kan hebben. De NSO wil dat de handhaving van de leeftijdsgrens uitvoerbaar 
is in uw winkel, maar wel dat u altijd aan de veilige kant blijft. Daarom wordt op alle tabaksver-
kooppunten (ook bij supermarkten, tankshops en horeca) aan jongeren tot 25 jaar gevraagd hun 
ID te laten zien bij aankoop van alcohol en tabak. 

Wat is 3 strikes out? 
Wordt door een (NVWA) opsporingsambtenaar ge-
constateerd dat u 3 keer aan iemand onder de 18 
jaar tabak verkoopt, dan krijgt u drie keer een boe-
te en bij de derde keer kan een verbod om  
tabak te verkopen worden opgelegd. Het verbod is 
weliswaar tijdelijk, maar kan tot 12 weken duren. 
Dit is een wettelijke bepaling sinds 1 januari 2014. 

Wie mag tabakswinkels controleren? 
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voert de controles voor tabaksverkoop uit. Ook 
andere bevoegde opsporingsambtenaren kunnen een proces verbaal opmaken.  
Voor alcoholverkoop houden de gemeenten toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet.  

De kans dat ik gecontroleerd wordt is toch heel klein? 
Dat is niet waar. De NVWA controleert actief, maar gaat ook gericht te werk. Sinds 1 januari 2014 is 
het tabaksteam bij de NVWA uitgebreid met 45 extra jongeren-controleurs. Deze controleren met na-
me bij de hotsspots (zoals in de buurt van scholen). Is er een overtreding bij u in de winkel gecon-
stateerd, dan komen ze zeker bij u terug. 



Waarom is de jongere zelf niet strafbaar? 
Jongeren onder de 18 die alcohol in hun bezit hebben zijn strafbaar. De Tweede Kamer heeft bepaald 
dat dit niet geldt voor jongeren onder de 18 die tabak bij zich hebben. De NSO vindt dit jammer. De 
verantwoordelijkheid moet ook bij de jongere koper zelf liggen. De NSO blijft bij de politiek bepleiten 
dat ook jongeren die tabak kopen/in hun bezit hebben strafbaar moeten zijn.  

Wanneer vraagt u de jonge tabakskoper om zijn/haar ID? 
Het advies is om eerst te vragen naar het ID, voordat u het pakje uit het schap pakt.  

Wat doet de overheid om ons te steunen? 
Sinds november 2013 is er de overheidscampagne NIX onder de 18. Dit is 
een brede campagne met onder meer filmpjes op televisie en radio-spots. 
Deze campagne blijft nog een aantal jaren doorlopen. Met deze campagne 
wordt de sociale norm neergezet dat het normaal is niet te roken en drinken 
onder de 18 jaar. Daarmee wordt u als tabaksverkoper geholpen. Het wordt 
steeds meer normaal dat jongeren onder de 25 hun ID laten zien als ze bij u 
tabak komen kopen. 

Wat kan ik doen als op een ander verkooppunt wèl onder de 18 tabak wordt verkocht?  
Weigert een verkooppunt pertinent om de leeftijd te handhaven, dan kunt u dit melden. Op de websi-
te van de NSO staat het ‘Meldpunt NIX<18’. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld en indien 
noodzakelijk (anoniem) gemeld bij de NVWA. Ook horen we graag ideeën en suggesties om het u, als 
tabaksverkoper, makkelijker te maken om de leeftijdsgrens te handhaven.  

Zorg ervoor dat ook bij u in 

de winkel de NIX18  

campagne materialen goed 

zichtbaar zijn! 

 

 

Sta ik er alleen voor in mijn buurt? 
De NSO heeft met alle brancheorganisaties van supermarkten en benzineshops afgesproken dat de 
wet goed wordt nageleefd en dat tot 25 jaar om een leeftijdsbewijs wordt gevraagd. Ook supermark-
ten, tankshops, slijterijen en de horeca houden zich hier aan. 
Binnen een buurt of winkelcentrum is het van groot belang dat u met uw collega’s, die alcohol en  
tabak verkopen, één lijn trekt. Bespreek de noodzaak om allemaal de wet te handhaven met elkaar. 
Bespreek samen met uw collega’s eventuele bijzonderheden en doe bijvoorbeeld na agressie van een 
bepaalde klant hiervan melding (aangifte) aan de wijkagent. 

Extra materialen nodig?  

Bel of mail met de NSO:  

T: 070-301.27.99 

E: nso@tabaksdetailhandel.nl 

Hoe checkt u of het een geldig ID is en hoe oud de jonge tabakskoper is? 
Bij de NIX<18 winkelmaterialen van de NSO zit een zogenaamde leeftijds-
checker. Dit is een handig hulpmiddel (in de vorm van een stoplicht) om snel te 
checken of de jeugdige koper ouder of jonger is dan 18 jaar of dat het een ge-
boortejaar is, waar afhankelijk van de datum hij/zij al 18 jaar is of dit jaar nog 
moet worden. Zorg ervoor dat deze bij de kassa ligt.  
Op het NSO Cursusplein is de e-learning training ‘Soms Moet Je Nee verkopen’ 
beschikbaar. Zorg dat niet alleen u, maar al uw medewerkers deze training  
volgen. Dit is een handvat hoe om te gaan met de leeftijdscheck en tevens krijgt 
u handige tips hoe u snel de leeftijd kunt checken. 
In samenwerking met de verschillende commerciële organisaties heeft de NSO 
kortingsafspraken kunnen maken voor de aanschaf van een ID-lezer. Informeer 
hierover bij uw commerciële organisatie. Bent u niet aangesloten, neemt u dan 
contact op met de NSO voor meer informatie. 


