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Leidschendam, 5 december 2016 

 

 

Ondergetekenden: 

 

NSO, brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel, hierna te noemen NSO 
en de in de tabaksdetailhandel actief zijnde winkelformules: 
 

 
Convenience Concept BV 
Vereniging Tabac & Gifts 
Vereniging SHS Compaenen  
Coöperatie Primera b.a. 
LIMTACO Nederland 
AKO BV 
Franchise Company winkelpunten BV 
 

Verklaren met elkaar overeen gekomen te zijn concrete stappen te zetten op weg naar verminderde 
zichtbaarheid van tabaksproducten in tabaksspeciaalzaken. 

 
 
Overwegende dat: 
 

- De Tweede Kamer in een motie van Volp en Dik-Faber over een displayban voor 
tabaksproducten in supermarkten (Kamerstuk 32 011, nr. 41) heeft uitgesproken te willen 
streven naar een displayban voor tabaksproducten in de supermarkten; 
 

- Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) medio december 2015 heeft aangegeven 
dat voor hen een van de voorwaarden om een displayban in te voeren is noodzaak dat alle 
verkooppunten van tabaksproducten vergelijkbare stappen moeten zetten; 

 
- Op 9 maart 2016 een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de NSO en het ministerie van 

Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS); 
 

- In dit gesprek door het ministerie is aangegeven van de branche te willen vernemen of en in 
welk tempo een displayban mogelijk is; 

 



- De NSO in dit gesprek heeft aangegeven dat gezien de bijzondere positie van de branche zij 
een volledige displayban niet haalbaar acht maar bereid is na te denken over mogelijkheden 
om te komen tot verminderde zichtbaarheid van tabaksproducten; 

 
- De NSO op 30 juni 2016 het Ministerie van VWS heeft bericht over haar standpunten (zie 

bijlage 1); 
 

- In de bijlage bij die brief van 30 juni 2016 eveneens een uitvoerige toelichting is gegeven op 
de impact van een uitstalverbod op de Nederlandse tabaksdetailhandel in zijn algemeenheid 
en de tabakswinkel in het bijzonder (Deloitte-rapport, december 2013 en onderzoek memo 
januari 2015); 
 

- De NSO sindsdien diverse malen telefonisch het ministerie van VWS heeft benaderd maar 
geen enkele inhoudelijke reactie op haar brief heeft mogen ontvangen; 

 
- Het Platform Verkooppunten Tabak (PVT) eerst op 21 november 2016 een brief heeft mogen 

ontvangen, welke later door het ministerie is aangevuld via de mail (zie bijlage 2); 
 

- Het PVT middels een brief d.d. 23 november 2016 heeft gereageerd bij het ministerie van 
VWS (bijlage 3); 
 

- De NSO en de bij haar aangesloten commerciële organisaties aan het ministerie van VWS 
hierbij een overeenkomst tot zelfregulering voor verminderde zichtbaarheid van 
tabaksproducten wensen aan te bieden; 

 
 
Van mening dat: 
 

- De leden van de NSO binnen de markt voor tabaksverkopers een bijzondere positie innemen 
gelet op de marktaandelen van de verschillende afzetkanalen, de ontwikkeling van het aantal 
tabakswinkels, het omzetbelang van de productgroep tabak voor de tabakswinkels in relatie 
tot bijvoorbeeld supermarkten en de daarmee samenhangende afhankelijkheid van de 
inkomsten voor haar leden; 

 
- De NSO effectief toeziet op de criteria dat al haar leden voldoen aan de wettelijke definitie 

van het begrip tabaksspeciaalzaak zoals omschreven in artikel 1 van de Tabaks- en 
rookwarenwet; 

 
- De leden van de NSO op grond van artikel 5 lid 5 sub c van de Tabaks- en rookwarenwet 

gerechtigd zijn om tabaksreclame te voeren met inachtneming van de ministeriele regeling 
“Regeling reclame in of aan een tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak” en hiermee 
sowieso een andere positie innemen ten opzichte van de overige tabaksverkooppunten; 

 
- De NSO en de samenwerkingsverbanden sterk de nadruk leggen op goede naleving van de 

leeftijdsgrens bij de verkoop van tabaksproducten en hiervoor een intensief programma 
hebben ontwikkeld dat concrete resultaten oplevert en tevens actief toeziet op het voldoen 
aan de ministeriele regeling; 

 
- Op basis van de bedrijfseconomische gegevens door onafhankelijk onderzoek is aangetoond 

dat een displayban grote negatieve gevolgen heeft voor een tabakswinkel; 
 



- Een displayban voor tabaksproducten in de tabakswinkels veel ingrijpender gevolgen heeft 
dan in het supermarktkanaal aangezien het omzetaandeel van tabak in tabakswinkels vele 
malen groter is. Dit leidt tot buitenproportionele bedrijfseconomische gevolgen voor 
tabakswinkels en de winkelformules voor tabakswinkels; 

 
- Het over één kam scheren van alle tabaksverkooppunten bij het voornemen om te komen 

tot een displayban niet evenredig en disproportioneel is;  
 

- Een volledige displayban een nog dominantere positie van supermarkten in de hand werkt 
ten koste van andere tabaksverkooppunten en daarom niet leidt tot een gelijk speelveld; 

 
- De zichtbaarheid van tabaksproducten in een tabakswinkel (i) onmisbaar is in verband met 

de adviesfunctie aan de volwassen consument, en (ii) essentieel is voor de economische 
rentabiliteit van de winkel; 

 
- Binnen in een tabakswinkel het volstrekt logisch en begrijpelijk is voor consumenten dat de 

tabaksproducten in de winkel worden geëtaleerd; 
 

- Specifiek jongeren die zich op de openbare weg bevinden niet geconfronteerd behoren te 
worden met de nog wel toegestane tabaksreclame voor sigaretten en rooktabak; 

 
 
Voorts constaterende dat: 
 

- Op grond van artikel 4 van de Regeling Tabaksreclame in of aan de Tabaksspeciaalzaken 
tabakswinkels op, in de etalage en aan de buitenkant van haar winkels tabaksreclame mogen 
voeren. 

 
- Op grond van de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 

november 2016 aan het Platform Verkooppunten Tabak (PVT), de hierna overeen te komen 
maatregelen om de zichtbaarheid van tabaksproducten te beperken, niet stuiten op 
mededingings-rechtelijke bezwaren.  
 
 

Komen als volgt overeen: 
 
De ondertekenaars van deze overeenkomst zullen er alles aan doen - wat wettelijk binnen hun 
mogelijkheden ligt - om tabaksreclame in het buitenbeeld weg te halen, zodat uiterlijk per 2020 er 
geen buitenreclame voor tabaksproducten meer in Nederland zichtbaar is. Daartoe zullen zij de 
volgende maatregelen treffen: 
 
1. Per 2020 zal in alle bij de NSO en de in deze overeenkomst genoemde 

samenwerkingsverbanden aangesloten tabakszaken afgezien worden van de wettelijke 
mogelijkheid tabaksreclame te voeren aan de gevel van de winkel. 

 
2. Per gelijke datum zal ook worden afgezien van de wettelijke mogelijkheid tabaksproducten te 

tonen in de etalage van de winkel waarop - in overeenstemming met de Tabaks- en 
rookwarenwet de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen van toepassing zijn. 

 

3. Partijen zijn bereid nader onderzoek te doen naar effectieve maatregelen in de winkel die 
bijdrage aan het tegengaan van jeugdroken. 

 


