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De belangrijkste effecten op de Nederlandse tabaksretail  

Dit onderzoek is gericht op de financiële en bedrijfsmatige effecten van een 

uitstalverbod op de Nederlandse tabaksretail. De belangrijkste uitkomsten uit het 

onderzoek kunnen worden gebundeld onder het 'effect op de populatie tabaks-

detaillisten', 'het effect op het uitkeringsmodel voor non-sales inkomsten' en 'het 

effect op de hoogte van de non-sales inkomsten en bijkomende kosten'.  

  

Effect op de populatie tabaksdetaillisten  

Wanneer een uitstalverbod op tabaksproducten in Nederland wordt ingevoerd, 

heeft dit een substantiële impact op de Nederlandse tabaksretail. Uit dit 

onderzoek blijkt dat het wegvallen van (een deel van) de non-sales inkomsten 

effect zal hebben op het aantal tabaksdetaillisten dat zal stoppen omdat de 

activiteiten niet langer economisch rendabel zijn. Als gevolg van het verdwijnen 

van de toegekende non-sales inkomsten1, de noodzakelijke investeringen en de 

verhoogde structurele kosten per tabaksdetaillist loopt dit aantal naar schatting 

op tot 10 tot 15% van de populatie tabaksdetaillisten2. Deze groep komt door de 

gevolgen van het uitstalverbod onder het gestelde kritische winstniveau van 

€40.000, dat als minimale dekking van de risico's en het ondernemersinkomen is 

gesteld. Om het uiteindelijke precieze effect op de continuïteit van de totale 

populatie tabaksdetaillisten en op de werkgelegenheid vast te stellen, is nog 

meer duidelijkheid nodig ten aanzien van de daadwerkelijke invulling van het 

uitstalverbod3.  

  

Effect op het uitkeringsmodel voor non-sales inkomsten  

Het model voor non-sales inkomsten kan na de invoering van een uitstalverbod 

een aantal vormen aannemen. Hiervoor zijn in dit rapport scenario's opgesteld. 

Uit de bevindingen van de landenanalyse en de interviews binnen de Nederlandse 

tabaksretail blijkt dat een vorm van volumevergoeding het meest voor de hand 

ligt (scenario 2)4. Dit scenario zorgt voor een verschuiving van de non-sales 

inkomsten in het voordeel van de detaillist op zogenaamde high traffic5 locaties 

(ongeveer 20% van de populatie) en heeft daarmee ook tot gevolg dat er voor de 

overige tabaksdetaillisten (ongeveer 80% van de populatie) op zogenaamde low 

traffic locaties minder vergoeding vanuit de tabaksfabrikanten overblijft. Deze 

tabaksdetaillisten met een hoge omzetafhankelijkheid van tabaksproducten en 

een relatief laag aantal bezoekers vallen daarmee in de groep tabaksdetaillisten 

die de grootste negatieve financiële gevolgen van het uitstalverbod zal 

ondervinden. In deze groep vallen onder andere de 42% tabaksdetaillisten 

waarvan meer dan 60% van de jaarlijkse omzet uit tabaksomzet bestaat (hoge 

omzetafhankelijkheid) zoals veel tabakswinkels in wijk- en dorpscentra en 

tankstations die niet gelegen zijn aan rijkswegen. Deze detaillisten staan al onder 

druk omdat andere verkoopkanalen een steeds groter deel van de 

tabaksverkopen voor hun rekening nemen en door ontwikkelingen die invloed 

                                                           
1 Hierbij wordt uitgegaan van een strikte variant van het uitstalverbod in Nederland  
2 schatting van tabaksformule op basis van wegvallen van de berekende non-sales inkomsten   
3 Zie hiervoor 'Het effect van een uitstalverbod op de Nederlandse tabaksretail’, in dit rapport   
4 Zie hiervoor 'Het effect van een uitstalverbod op de Nederlandse tabaksretail, in dit rapport   
5 High traffic locatie: winkellocatie met een relatief hoog aantal bezoekers per dag    



hebben op de hele tabaksretail zoals accijnsverhogingen en het verslechterende 

economische klimaat.  

  

Het sociale effect van het verdwijnen van deze tabaksdetaillisten, die vaak een 

breed dienstenpakket aanbieden aan omwonenden, maakt geen onderdeel uit van 

dit onderzoek. Ook het effect op het voortbestaan van de inkoopformules en 

samenwerkingsverbanden, die gefinancierd worden uit non-sales inkomsten, is 

niet opgenomen en vergt apart onderzoek. In het hierop volgende figuur wordt 

beschouwd welke segmenten binnen de bedrijfstak de grootste gevolgen kunnen 

ondervinden van een mogelijke invoering van het uitstalverbod in Nederland.  

  

  
  

Effect op de hoogte van de non-sales inkomsten en bijkomende kosten 

Non-sales inkomsten hebben op een grote groep tabaksdetaillisten (met name op 

de kleinere detaillist) een belangrijke invloed op de winstgevendheid. Het 

gemiddelde bedrag aan non-sales inkomsten dat een individuele tabaksdetaillist 

nu ontvangt is substantieel ten opzichte van de gemiddelde omzet per winkel in 

de branche:  

  

- De gemiddelde jaarlijkse non-sales inkomsten bedragen nu €10.250 per 

tabakswinkel en €3.250 per tankstation of supermarkt.  

  

De hoogte van de non-sales inkomsten hangt onder andere af van het 

verkoopkanaal, de locatie, het aantal consumenten in de winkel en de 

onderhandelingskracht van de tabaksdetaillist. Door dit complex van factoren zijn 

er duidelijke verschillen tussen de non-sales inkomsten van detaillisten. De 

mogelijkheden om aanvullende verkopen te realiseren zijn beperkt; de 

respondenten in het onderzoek geven aan dat de mogelijkheden voor 



crossselling6 reeds uitputtend zijn benut. Daarnaast bieden alleen 

tabaksfabrikanten significante non-sales inkomsten en zullen de eenmalige en 

structurele kosten die voortvloeien uit de invoering van een uitstalverbod voor 

rekening van de detaillist komen.  

  

De hoogte van deze kosten wordt in grote mate bepaald door hoe strikt de 

regelgeving ten behoeve van een uitstalverbod wordt ingevoerd:  

- De eenmalige en structurele kosten die gedragen moeten worden door 

tabaksdetaillisten bedragen respectievelijk 3.652 euro en 1.161 euro per 

verkooppunt bij een milde variant of 17.027 euro en 1.808 euro per 

verkooppunt in het geval van een strikte variant (gemiddelden).   

Dit komt neer op een kostenpost van 4.813 euro per verkooppunt in het 

eerste jaar voor de milde variant en 18.835 euro per verkooppunt van de 

strikte variant, gevolgd door een jaarlijkse extra kostenpost van 1.161 

euro per verkooppunt voor de milde variant en 1.808 euro per 

verkooppunt voor de strikte variant vanaf het tweede jaar na invoering.  

De hoogte van het totale bedrag aan non-sales inkomsten dat beschikbaar wordt 

gesteld na de invoering van een uitstalverbod hangt naar verwachting sterk af 

van de inhoud van de regelgeving (o.a. het geheel of gedeeltelijk niet meer 

mogen tonen van tabaksproducten).  

Vanuit de interviews blijkt geen consensus over het totale bedrag aan non-sales 

inkomsten in de toekomst. Wel kan met redelijke zekerheid verondersteld worden 

dat het totale bedrag niet hoger wordt dan nu het geval is. vanuit de 

landenanalyse blijkt dat in Canada het totale bedrag aan non-sales inkomsten na 

de invoering van een uitstalverbod met 10 tot 15% is gedaald. Door de uniciteit 

van de Nederlandse tabaksmarkt kan dit percentage alleen als indicatie worden 

gebruikt voor de verwachte impact op de Nederlandse tabaksmarkt. Zeker 

wanneer er een strikte vorm van uitstalverbod wordt ingevoerd moet daarom ook 

rekening gehouden worden met een groter effect richting het scenario waarbij de 

non-sales inkomsten verdwijnen (scenario 1)' Tabaksfabrikanten zullen met name 

bij een strikte variant heroverwegen of er non-sales inkomsten betaald worden, 

omdat er dan geen prestatie tegenover staat. Bij een milde vorm van een 

uitstalverbod lijkt de kans groter dat (een groot deel van) non-sales inkomsten 

blijven bestaan of via andere, niet bonus-gerelateerde, weg bij de ondernemer 

terecht komen (scenario 3).  

  

    

Bijlage 2  

Deloitte, Onderzoeksmemo: De economische impact van een 

uitstalverbod voor tabaksproducten op de Nederlandse markt (januari 

2015):  

  

Managementsamenvatting  

op 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris van VWS, de heer M.J. van Rijn, vier 

onderzoeken aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, met het doel 

de (economische) effecten van het beperken van verkooppunten en van een 

uitstalverbod van tabak te bepalen binnen Nederland. De inzichten uit deze 

onderzoeken moeten de basis vormen voor een onderbouwde discussie en 

moeten relevante aanknopingspunten bieden voor het Nederlandse beleid. 

Uitgangspunt hierbij is dat er een consistent beleid gevoerd wordt met draagvlak 

in de samenleving.  

                                                           
6 Het realiseren van bijverkopen aan consumenten die tabaksproducten kopen om daarmee 

extra omzet en winst te genereren  

  



  

Op basis van de aangeboden onderzoeken heeft de NSO een toetsing laten 

uitvoeren met als doel te bepalen of de aangeboden onderzoeken kwalitatief 

gezien voldoende relevante aanknopingspunten kunnen bieden om een consistent 

beleid te kunnen voeren, met draagvlak in de samenleving. Dit onderzoeksmemo 

richt zich hierbij specifiek op de economische effecten van een uitstalverbod van 

tabak.  

  

Uit de resultaten op de toetsingspunten blijkt dat de onderzoeken zoals deze door 

de staatssecretaris aan de Tweede Kamer worden aangeboden, in onvoldoende 

mate ingaan op de economische gevolgen van een uitstalverbod. Hierdoor kan in 

onvoldoende mate een goed onderbouwde en volledige discussie plaatsvinden die 

rekening houdt met alle stakeholders waarop het te voeren beleid van invloed is. 

Bovendien wordt niet voldaan aan de wens tot een breed gedragen oplossing in 

de samenleving. Het bepalen van beleid op basis van deze onderzoeken kan dan 

ook risico's met zich meebrengen die de werking, toepasbaarheid en consistentie 

van het beleid in de weg kunnen staan. Deze uitkomst komt voort uit de 

resultaten op de afzonderlijke toetsingspunten die, binnen de gestelde 

afbakening, als volgt kunnen worden samengevat:   

  

Toetsingspunt 1: De aandacht voor de economische gevolgen van een 

uitstalverbod  

uit een initiële analyse van de onderzoeken blijkt dat alleen het onderzoek 'Points 

of sale of tobacco products' ten dele ingaat op de effecten van een uitstalverbod; 

andere onderzoeken besteden niet of nauwelijks aandacht aan de economische 

effecten van een uitstalverbod. Het onderzoek ‘Points of sale of tobacco products’ 

richt zich hierbij echter voornamelijk op het al dan niet aanwezige effect van een 

uitstalverbod op het koopgedrag van rokers en prevalente rokers en geeft in 

geringe mate en slechts fragmentarisch aandacht aan de economische effecten 

van het uitstalverbod. Hoewel deze kwantiteit niet direct iets zegt over de vraag 

of aan de informatiebehoefte van de staatssecretaris in voldoende mate wordt 

voldaan, kan geconcludeerd  worden dat de focus van geen van de aangeboden 

rapporten ligt bij de economische gevolgen van een uitstalverbod. Dit terwijl de 

staatssecretaris heeft toegezegd onderzoek te doen naar de economische effecten 

van een uitstalverbod van tabak.   

  

Toetsingspunt 2: De kwaliteit en relevantie van de methodiek van het 

onderzoek 'Points of sale of tobacco products’ en de in het onderzoek 

gerefereerde bronnen  

Wanneer specifiek gekeken wordt naar de passages en gerefereerde bronnen die 

ingaan op de economische gevolgen van een uitstalverbod, kunnen de volgende 

opmerkingen worden geplaatst bij de inhoud, relevantie en methodiek:  

  

  

    

a) De auteurs, onderzoekers en opdrachtgevers hebben vanuit hun 

achtergrond andere kennis en expertise dan kennis op het gebied van 

economische effecten voor retailers.  

  

b) De inhoud van de gerefereerde bronnen is correct overgenomen; echter in 

sommige gevallen ontbreekt de context. Ook wordt niet overal ingegaan op de 

methodiek van de gerefereerde onderzoeken.  

  



c) Over de significantie en relevantie van een aantal onderzoeken valt te 

discussiëren.  

  

  

Toetsingspunt 3: De kwaliteit van de conclusies van het onderzoek 

'Points of sale of tobacco products' gericht op het bepalen van de 

economische gevolgen van een uitstalverbod  

De samenvatting van het onderzoek 'Points of sale of tobacco products' spreekt 

over 'geen substantiële economische gevolgen' voor tabaksretailers, wat is 

gestoeld op de verwachting dat ondernemers lage kosten zullen hebben voor de 

aanpassing van hun winkel zolang het is toegestaan de tabaksproducten af te 

dekken. Echter, voor het bepalen van het economisch effect op de Nederlandse 

tabaksmarkt en het verdienmodel van de Nederlandse retailer is een bredere 

scope noodzakelijk. Hoewel de uiteindelijke kosten afhankelijk zijn van meerdere 

factoren, zoals de grootte en locatie van de retailer en de passende oplossing, 

kan er, voor een deel van de tabaksretailers, worden gesproken van substantiële 

eenmalige en structurele kosten (in vergelijking tot het rendement). Dit blijkt uit 

de volgende punten, die in dit onderzoeksmemo verder worden uitgewerkt:  

  

a) Alleen de kostenkant van de economische gevolgen wordt benoemd. Het 

effect van een uitstalverbod op de hoogte van de inkomsten, in het bijzonder 

de non-sales inkomsten, wordt nauwelijks meegenomen.  

  

b) De meegenomen 'kosten voor aanpassing van de winkel', die ten laste 

komen van de Nederlandse tabaksretailer worden afgezwakt.  

  

c) Bij het bepalen van de economische gevolgen zijn niet alle reële kosten 

meegenomen die verwacht kunnen worden bij de invoering van een 

uitstalverbod.  

  

d) Er wordt beperkt ingegaan op de impact die een uitstalverbod kan hebben 

op een verandering van de verkoopkanaal buiten het traditionele retailkanaal 

en op de mogelijke impact die een uitstalverbod kan hebben op 

inkomstenverdeling binnen de bestaande verkoopkanalen van de tabaksretail.  

  

e) Er wordt beperkt aandacht besteed aan de kenmerken van de Nederlandse 

tabaksretail en de in Nederland geldende wet- en regelgeving.  

  

f) Er wordt niet ingegaan op het effect van een uitstalverbod op 

inkooporganisaties en winkelformules.  

  

g) Er wordt niet ingegaan op de huidige resultaten van de Nederlandse 

tabaksretailer.  

  

h) Er wordt niet ingegaan op het totale effect van de maatregelen en 

omstandigheden op de economische positie van de tabaksretailer en/of op het 

maatschappelijke effect van het verdwijnen van tabaksretailers.  

  

Dat er in kwantitatieve en kwalitatieve zin onvoldoende brononderzoeken zijn die 

een helder en objectief beeld kunnen schetsen van de verwachte impact van een 

uitstalverbod op de Nederlandse markt en van de economische gevolgen van een 

uitstalverbod kan het onderzoek 'Points of sale of tobacco products' niet worden 

verweten. Deze beperkingen komen grotendeels voort uit de afbakening van de 

opdracht (literatuurstudie), zoals die is verleend door de staatssecretaris in 



combinatie met niet voorhanden zijnde onderzoeken gericht op de Nederlandse 

markt. Wel kan worden geconcludeerd dat er in het onderzoek 'Points of sale of 

tobacco products' onvoldoende aandacht is voor de toepasbaarheid en de 

kwaliteit van bronmaterialen op de Nederlandse markt. Daarnaast kan worden 

geconcludeerd dat de conclusie in de samenvatting van dit onderzoek onvolledig 

is, en dat deze conclusie het economische effect op de retailer afzwakt.  

  

Het is voor een vervolgonderzoek van belang de vraag te beantwoorden of de 

gekozen onderzoeksmethodiek, gericht op analyse van bestaande 

onderzoeksrapporten en grijze literatuur, de gewenste inzichten geeft om een 

onderbouwde discussie en relevante aanknopingspunten te bieden voor een 

gedragen Nederlands beleid. Dit geldt zeker wanneer dit vervolgonderzoek ingaat 

op markten met andere karakteristieken en grotendeels wordt uitgevoerd en 

gefinancierd door mensen en organisaties met een ander paradigma waarbij kan 

worden verwacht dat er een bepaalde mate van vooringenomenheid bestaat.  

  

Enkele van de benoemde beperkingen bij het onderzoek 'Points of sale of tobacco 

products' gelden ook voor het door Deloitte opgestelde rapport (2O12) dat in dit 

onderzoeksmemo wordt gebruikt als vergelijkingsonderzoek. Dit rapport is ook 

deels gebaseerd op een landenvergelijking, op bepaalde aannames en op 

interviews met belanghebbenden. Dit neemt echter niet weg dat de noodzaak tot 

het verbreden van het onderzoeksveld en het meer betrekken van onderzoek op 

de Nederlandse markt vereisten zijn om input te kunnen leveren aan de 

Nederlandse beleidsdiscussie. Aan deze vereiste wordt (grotendeels) voldaan in 

de rapportage van Deloitte (2012). Verder kan worden beargumenteerd dat er 

ten behoeve van deze rapportage alleen interviews zijn gehouden met 

geselecteerde tabaksretailers, inkooporganisaties en de tabaksindustrie. Dit heeft 

ertoe geleid dat in deze rapportage rekening is gehouden met de Nederlandse 

wet- en regelgeving en met een bredere blik, waarin alle kosten en inkomsten 

zijn meegenomen. Daarnaast is bij deze rapportage het Nederlandse prijspeil als 

uitgangspunt genomen.  
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