
NSO Activiteitenoverzicht 2017 

Tabaksproducten en rookwaren 
Voornemen tot uitstalverbod bepaalt tabaksbeleid in 2017 
Eind januari 2017 heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen om te komen tot 
een display ban voor tabaksproducten. In het debat werd naar voren gebracht dat met 
name supermarkten, die niet primair afhankelijk zijn van de verkoop van tabak maar 
waar wel veel jongeren komen, tabaksproducten uit het zicht moeten halen.  
Vanuit de Kamer werd ook opgemerkt dat bij de invulling van een uitstalverbod er 
rekening gehouden moet worden met tabaksspeciaalzaken die voor hun totale omzet 
meer afhankelijk zijn van de verkoop van tabaksproducten. 
In mei is met ambtenaren van het Ministerie van VWS gesproken over de invulling van 
het uitstalverbod voor tabaksproducten. 
Het Ministerie kwam op 5 juli met een ontwerpregeling voor het uitstalverbod. Dit werd 
gepresenteerd in een zogenoemde internetconsultatie waarop belanghebbenden tot 1 
september op konden reageren. 
De reactie die de NSO, mede namens de winkelformules in de branche, indiende kwam 
kortgezegd neer op: Het voorstel dat het ministerie van VWS juli jl. voor consultatie 
publiceerde, biedt de 1583 winkels in de tabaksdetailhandel geen perspectief, is 
disproportioneel en doet geen recht aan de wens van de Tweede Kamer om goed te 
kijken naar de positie van de speciaalzaak. De NSO wil in overleg met VWS om te komen 
tot een voorstel dat a) recht doet aan de Kameruitspraak om rekening te houden met de 
positie van de speciaalzaak en dat b) voor de tabaksdetailhandel uitvoerbaar is. 
Donderdag 26 oktober trad het nieuwe Kabinet aan. Helaas wil het ministerie niet verder 
met de NSO om de tafel zitten om daadwerkelijk invulling te geven aan de wens van de 
Tweede Kamer om rekening te houden met de bijzondere positie van de speciaalzaak. De 
verwachting is nu dat het Kabinet begin 2018 een nader voorstel tot uitstalverbod bij de 
Tweede Kamer gaat indienen. De NSO richt zich hierbij op de Tweede Kamer. 

Nieuw Kabinet steunt doelstelling rookvrije samenleving 
Donderdag 26 oktober presenteerde premier Rutte zijn 3e Kabinet. M.b.t. tabaksbeleid is 
in het regeerakkoord opgenomen: 
• Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met maatschappelijke
organisaties. De focus van het akkoord moet liggen op de aanpak van roken en
overgewicht. Te nemen maatregelen op het gebied van preventie moeten bewezen

effectief zijn. 
• Het nieuwe Kabinet steunt de doelstelling om te komen tot een rookvrije generatie

en het verhogen van de tabaksaccijns.
• De tabaksaccijns wordt in 2018 verhoogd met netto 40 miljoen Euro. Er wordt

rekening gehouden met gedragseffecten dus de uiteindelijke verhoging zal hoger
uitvallen.

• Voor de jaren daarna is een structurele verhoging van de tabaksaccijns van 200
miljoen euro afgesproken.

Paul Blokhuis (Christen Unie) is de nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid 
geworden. Hij nam het dossier roken/tabak over van Staatssecretaris Van Rijn. 

De meeste verpakkingen vanaf februari TPD2-proof 
Vanaf 20 mei 2017 moesten alle tabaksverpakkingen in de winkel TPD2-proof zijn, dat 
wil zeggen voldoen aan de vereisten uit de Europese Tabaks Producten Richtlijn 2. Dit 
was bekend sinds de Tabaks- en rookwarenwet per 20 mei 2016 in werking is getreden.  
Gedurende de eerste maanden van 2017 heeft de NSO actieve voorlichting gegeven over 
dit onderwerp. Mede op aandringen van de NSO waren de meeste fabrikanten en 
groothandelaren op tijd met het aanleveren van de nieuwe verpakkingen. 



Maart 2017 liet de NVWA weten dat het tot 20 mei 2018 niet zal optreden tegen grote 
sigarenverpakkingen die aan de buitenkant van nieuwe waarschuwingsteksten zijn 
voorzien en niet aan de binnenkant. Hiermee reageerde de NVWA positief op het verzoek 
van de NSO om ondernemers met ‘oude’ voorraad tegemoet te komen. 
 
Naleving leeftijdsgrens ook in 2017 hoog op de agenda 
Goede naleving van de leeftijdsgrens tabaksverkoop was ook gedurende 2017 
onverminderd belangrijk. Maandag 16 januari 2017 startte een nieuwe ronde controles 
door mystery shoppers. Alle tabak-/gemakswinkels en pompshops werden gecontroleerd.  
Alle NSO-leden ontvingen 15 februari per mail een persoonlijke videoboodschap van 
Maxim Hartman. Op zijn bekende eigen wijze riep hij ondernemers daarin op vooral goed 
attent te blijven op de naleving leeftijdsgrens: “blijven checken!” 
Woensdag 22 februari ontvingen de NSO-leden een nieuwe NIX18 poster. Deze poster 
stimuleert jongeren om hun ID klaar te houden wanneer zij tabaksproducten kopen. 
Ondernemers laten jongeren zien dat zij in een winkel van NIX zijn en dat u tot 25 jaar 
controleert.  
Van 7 tot 14 september vond de themaweek NIX zonder ID plaats. Het ministerie van 
VWS riep in deze week, met o.a. een Tv-commercial, jonge alcohol- en tabakskopers op 
hun ID te pakken als zij alcohol of tabak kopen.  
De NSO heeft hierop aangehaakt door POS-materiaal voor de tabakswinkels te laten 
drukken. Alle NSO-leden kregen dinsdag 5 september een enveloppe in de brievenbus 
met een poster, baliekaart en kassamat. 
September/oktober vond een nieuwe controleronde plaats met mystery shoppers, 
waarbij dit keer alleen met 17-jarige mystery shoppers werd gewerkt.  
Het resultaat van deze controle liet weer een verbetering van de naleving zien. 75% van 
de bezochte NSO-leden deden het goed. 
Begin oktober stelde de NSO een nieuwe NIX18-video beschikbaar voor de narrowcasting 
systemen in de winkels.  
 
NVWA controleert extra op tabaksverkoop en -reclame op websites 
Begin augustus maakte de NVWA bekend na de zomer extra te gaan controleren op 
tabaksverkoop en – reclame via internet. 
Reclame voor tabaksproducten en rookwaren op het internet is verboden. Het 
reclameverbod geldt ook voor webwinkels en websites van fysieke tabaks- of 
elektronische sigarettenspeciaalzaken. De uitzondering op het reclameverbod voor de 
fysieke tabakspeciaalzaak geldt dus niet voor de website. De NVWA raadt ondernemers 
met een website, waarop tabaksproducten worden verkocht, aan deze regels nog eens na 
te lopen. De NSO heeft deze aankondiging onder de aandacht van haar leden gebracht. 
 
NSO-informatieblad tabaksverkoop in webwinkels 
De NVWA is na de zomer van 2017 gestart met een controle op tabaksreclame en -
verkoop via webwinkels. Dat heeft tot een aantal vragen geleid onder NSO-leden. Wat is 
nu wel en niet toegestaan rondom de verkoop van tabaksproducten en rookwaren in een 
webwinkel. 
Op basis van de ledenreacties en na ruggespraak met de NVWA heeft de NSO het 
Informatieblad tabaksverkoop via webwinkels uitgegeven. Van belang is onder meer: 
* Er is een verschil tussen een website en een webwinkel; 
* Tabaksreclame is alleen toegestaan in de fysieke tabakspeciaalzaak 
* Ook bij verkoop via een webwinkel is leeftijdsverficatie verplicht 
Het Informatieblad is te lezen op de NSO-website. 
 
 

 
 



Kansspelen 
 
Wetgeving Kansspelen 
De nieuwe Wet op de Kansspelen en de Wet op de Kansspelbelasting om kansspelen op 
afstand te regelen is door de commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer in het 
begin van 2017 in behandeling genomen. Hierna is er echter sinds juni 2017 geen 
voortgang in de behandeling geboekt. Het wachten is op antwoorden van het nieuwe 
kabinet en een plenaire behandeling. Al met al is er enorme vertraging ontstaan en is 
nog steeds niet duidelijk of en wanneer de wet kan worden ingevoerd.  
 
Staatsloterij en schadeclaim Stichting Loterijverlies 
Vanaf februari 2015 zijn er op initiatief van de Staatsloterij gesprekken gevoerd met de 
Stichting Loterijverlies. De Staatsloterij betreurt het dat er met de Stichting Loterijverlies 
niet tot een realistisch en voor beide partijen ook acceptabele oplossing kon worden 
gekomen en blijft zich inspannen om te komen tot een passende oplossing voor alle 
betrokkenen. De Staatsloterij maakte 11 april bekend een akkoord te hebben bereikt met 
de Stichting Staatsloterijschadeclaim. Dat akkoord bestaat uit twee onderdelen: 
1. Deelnemers die zich voor 15 maart hadden aangemeld bij Stichting 
Staatsloterijschadeclaim en of Loterijverlies kregen een vergoeding van € 40,-. 
2. Voor alle klanten die meespeelden in de periode 2000 tot en met 2007 en of met de 
Koninginnedagtrekking van 2008, organiseerde de Staatsloterij op 27 mei 2017 een 
eenmalige Bijzondere Trekking.  
Vanzelfsprekend is het goed voor het product dat er een einde is gekomen aan deze 
rechtszaken. Maar onze leden hebben gedurende de periode tussen bekendmaking van 
het akkoord en de uiteindelijke trekking behoorlijk veel extra werk en communicatie met 
de klant moeten voeren. Hierover bestond behoorlijk wat onvrede bij de leden. De NSO 
heeft om meer begrip gevraagd voor de positie van de ondernemer. Tussen de NSO en 
de Nederlandse Loterij zijn hierover enkele inhoudelijke gesprekken gevoerd.  
 
Overleg met NLO 
Naast de gesprekken rondom de extra inspanning voor de bijzondere trekking hebben we 
vanuit de NSO gesproken over diverse onderwerpen; 
* Uitbetaling van prijswinnende loten en de gevolgen hiervan voor de liquiditeitspositie 
van de ondernemer 
* Problemen met de huidige terminal en scanner en de eisen en wensen rondom de 
nieuwe terminal 
* Technisch overleg gezamenlijk met vertegenwoordigers van de drie grote ketens over 
de terminal en haar toebehoren. Dit overleg is opgestart om te bekijken of er o.a. betere 
communicatie mogelijk is bij storingen. Ook zijn diverse technische zaken aan de orde 
gekomen. Inmiddels zijn een aantal onderdelen rondom betere communicatie in gang 
gezet. 
 
Toename interne fraude met krasloten 
Van NSO Meld- en Adviespunt Interne Criminaliteit kreeg de NSO de melding dat er in de 
eerste maanden van dit jaar uitzonderlijk veel interne fraude met krasloten is gemeld. 
Fraudeurs lijken hun aandacht steeds vaker te richten op krasloten. De NSO leden zijn 
hiervoor gewaarschuwd via de NSO digitale nieuwsbrief. Het advies is gegeven om de 
krasloten, die elk voorzien zijn van een uniek opvolgend nummer, regelmatig te 
inventariseren. Ook is geadviseerd om ook de ‘verkochte’ loten met de verkoopcijfers van 
krasloten te checken.  

Kansspelautoriteit treedt op tegen illegale goksites 
Een aantal onlinecasino's heeft hun site gesloten nadat de Kansspelautoriteit (KSA) begin 
juni waarschuwde strenger te gaan optreden. Poldercasino, Fortuincasino en Klavercasino 
hebben hun casino gesloten. Andere casino's hebben hun naam veranderd of accepteren 
geen nieuwe spelers uit Nederland meer. 



De KSA kondigde aan streng toe te zien op de regels. Sites die zich richten op 
Nederlandse spelers krijgen een boete. Goksites mogen geen .nl-adres hebben en geen 
Nederlandse betaalmiddelen zoals iDeal accepteren. 
Ook gaat de KSA zich richten op kansspelen waar minderjarigen aan meedoen. Dat 
aanbieders nu minderjarige deelnemers accepteren is volgens de KSA een 'hoogst 
onwenselijke situatie’.  
Het is in Nederland illegaal om via het internet te gokken. Een wet om kansspelen op het 
internet te reguleren is al wel aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog 
worden goedgekeurd door de senaat. Volgens de KSA is die wet de enige 'structurele 
oplossing om illegaal aanbod tegen te gaan'. 
 

Arbeidszaken 
 
Onder arbeidszaken wordt achtereenvolgens Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsrecht, Sociale 
Zekerheid en Personeelsbeleid behandeld. 

Arbeidsvoorwaarden 
De NSO heeft ook in 2017 de leden geadviseerd om afspraken te maken over nieuwe 
arbeidsvoorwaarden met de medewerkers die voor 1 november 2013 nog onder de cao 
zijn aangenomen. Ook individueel is hier telefonisch vaak over geadviseerd. 
Als er advies door de NSO is gegeven over dit onderwerp dan wordt er na het gesprek 
een stappenplan gemaild met daarbij een infoblad ‘Ga in gesprek met uw vaste 
medewerker over nieuwe arbeidsvoorwaarden’ en een voorbeeld brief om het gesprek 
met hun medewerker over nieuwe arbeidsvoorwaarden schriftelijk te bevestigen. 
 
Jaarlijks wordt door de NSO een advies aan de leden gegeven over een loonsverhoging. 
In december 2017 is aan de leden het advies gegeven om wederom 1,35% 
loonsverhoging te geven per 1 februari 2018. Met de vermelding dat de werkgever niet 
wettelijk verplicht is om dit advies op te volgen. Afhankelijk van de bedrijfsresultaten, 
het functioneren van de medewerker en de plaatselijke arbeidsmarkt kan een andere 
loonsverhoging gegeven worden. 

Arbeidsovereenkomst en reglementen 
De model arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd zijn meerdere keren 
onder de aandacht gebracht bij de leden. Bij de arbeidsovereenkomst horen drie bijlagen, 
een winkelreglement, een ziekteverzuimreglement en een reglement preventie interne 
criminaliteit. De modellen zijn te vinden op het besloten deel van de NSO-site. 
De NSO heeft ook een model nul urenovereenkomst. Omdat deze overeenkomst vaak 
niet correct wordt toegepast staat deze niet op de site. Regelmatig bellen er leden naar 
het bureau hierover. De NSO geeft uitleg en vaak is een nul uren overeenkomst dan niet 
van toepassing. 

Pensioenfonds Detailhandel  
Werkgevers in de detailhandel zijn wettelijk verplicht om iedere medewerker van 20 tot 
67 jaar aan te melden bij het Pensioenfonds Detailhandel en hier premie voor af te 
dragen. Werknemers betalen zelf een deel van de premie, dit wordt ingehouden op hun 
loon. De uitvoerder van het pensioenfonds detailhandel is TKP in Groningen. 

Sociaal Fonds 
Het Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhandel (SBD) dat activiteiten 
financierde die gericht waren op de professionalisering van de branche is in 2017 
geliquideerd.  
Vanaf 2017 wordt door TKP geen werkgeversbijdrage meer voor het Sociaal Fonds 
geheven. 



Arbeidsrecht 
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die in 2015 ingevoerd is, heeft grote gevolgen voor 
het aannemen en ontslaan van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd. Omdat er veel wetswijzigingen zijn m.b.t. het aannemen en beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft de NSO de regels op een rijtje gezet. Dit 
informatieblad wordt altijd mee gemaild als er werkgevers modelovereenkomsten 
opvragen.  
 
Minimaal het wettelijk minimumloon  
Werknemers die aangenomen zijn voor de beëindiging van de cao op 1 november 2013 
en met wie nog geen nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden mee zijn gemaakt, 
worden nog beloond volgens de cao-loonschaal van 1 juni 2013. De cao lonen worden 
niet meer aangepast. Het brutoloon genoemd in cao-loonschaal 2 ligt sinds 1 januari 
2016 onder het Wettelijk Minimum Loon (WML) voor 38 uur per week. In 2017 zijn de 
leden diverse keren gewaarschuwd dat een medewerker recht heeft op minimaal het 
WML. De WML lonen worden twee keer per jaar verhoogd, op 1 januari en op 1 juli. De 
WML-lonen staan op de NSO website. 
 
Per 1 juli 2017 wordt een volwassen minimumloon betaald aan medewerkers vanaf 22 
jaar i.p.v. vanaf 23 jaar. De leden zijn hier diverse keren over geïnformeerd. 
22-Jarigen worden dan als 23-jarigen (=volwassen minimumloon) beloond. Ook wordt 
het minimumloon van 18 - 20-jarigen in stapjes verhoogd. Uitgezonderd van deze 
verhogingen zijn de BBL-leerlingen die in een tabakswinkel werken en per week drie of 
vier dagen werken en één dag naar school gaan. Op de website van de NSO staan de 
lonen voor een BBL-leerling vermeld. In 2018 wordt onderzocht of hierdoor de 
jeugdwerkloosheid is gestegen. Mocht blijken dat dit niet zo is dan krijgen in 2019 ook 
21-jarigen het volwassen minimumloon. Om werkgevers te compenseren krijgen deze 
achteraf een tegemoetkoming via de Belastingdienst. 
 

Sociale zekerheid  
De leden zijn geïnformeerd over de Arbowet die per 1 juli 2017 is aangepast, de risico-
inventarisatie & evaluatie, de privacyregels die nageleefd moeten worden en arbodienst 
Remedium. 
 
Arbowet aangepast 
Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Een medewerker kan nu om 
een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke medewerker het 
wettelijk recht om -ook preventief- de bedrijfsarts te spreken. Dit is onderdeel van een 
wetswijziging van de Arbeidsomstandighedenwet.  
Voor werkgevers betekent dit dat er een wettelijke verplichting is om een basiscontract 
arbodienstverlening af te sluiten waarin onder meer deze zaken zijn vastgelegd.  
Daarnaast moet er in overeenstemming met de medewerkers schriftelijk een 
preventiemedewerker worden aangesteld. De preventiemedewerker werkt nauw samen 
met de arbodienst/bedrijfsarts. Alle contracten die op of na 1 juli 2017 zijn afgesloten, 
moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Voor alle bestaande contracten geldt dat de 
werkgever tot 1 juli 2018 de tijd heeft om deze aan te laten passen. De leden zijn 
hierover geïnformeerd via Deze Week en Tabak2day. 
 
Over diverse andere zaken zijn de NSO leden geïnformeerd: 

• De wettelijk verplichte uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 
was tot half januari 2017 nog gratis uit te voeren. Daarna moet de uitgevoerde 
RI&E getoetst tegen een vergoeding worden door een kerndeskundige. Hierover 
zijn afspraken gemaakt met Rienks, de arbodienst achter Remedium. 

• De privacyregels als een medewerker ziek is. 
 



Remedium arbodienst 
De toegang tot een bedrijfsarts is één van de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering 
Poortwachter. Met deze wetgeving krijgt iedere werkgever met een langdurig zieke 
werknemer te maken. De NSO heeft samen met de KNDB (zelfstandige drogisten) 
Stichting Remedium. De uitvoering van de diensten van Remedium is uitbesteed aan de 
gecertificeerde arbodienst Rienks. Over de deelnemersbijdrage en de tarieven zijn de 
deelnemers via het vakblad en de Deze Week op de hoogte gebracht. 
 
De NSO adviseert haar leden om een ziekteverzuimverzekering voor loondoorbetaling 
voor het 1e en 2e jaar af te sluiten. Een langdurig zieke medewerker brengt namelijk 
financiële risico’s met zich mee. De NSO heeft een mantel ziekteverzuimverzekering 
afgesloten met Goudse Verzekeringen. Voordeel van de NSO-mantel ziekteverzuim-
verzekering bij de Goudse zijn de goede vergoedingen voor interventies. 
 

Personeelsbeleid  
De NSO heeft in 2017 haar leden geïnformeerd over zaken die met personeel en 
personeelsbeleid te maken hebben. De meeste leden weten de NSO goed te vinden als 
het gaat om vragen over hun werknemers. Ook de informatie die op 
www.tabaksdetailhandel.nl staat wordt vaak geraadpleegd. Op de site zijn model 
arbeidsovereenkomsten, de daarbij behorende drie reglementen, concept aanzegbrieven 
etc. te vinden. 
 
Op het bureau zijn in 2017 ongeveer 1000 individuele adviezen verstrekt op het gebied 
van arbeidszaken. De meeste adviezen gingen over het aannemen en ontslaan van 
medewerkers. Maar ook werd veel gevraagd naar de te volgen procedure over afspraken 
van nieuwe arbeidsvoorwaarden met vaste werknemers, over het (dis)functioneren van 
werknemers en over hoe om te gaan met de wetgeving waaraan voldaan moet worden 
als een werknemer langdurig ziek is. 
Verder werden er door leden met grote regelmaat per mail conceptbrieven ter 
beoordeling voorgelegd aan het bureau. 
 
Als er veel vragen over een bepaald onderwerp gesteld worden, besteedt de NSO hier 
aandacht aan in de communicatie naar de leden. Voorbeelden van de in 2017 
gecommuniceerde onderwerpen zijn de verworven rechten van de vaste medewerkers na 
de beëindiging van de cao, het aannemen en ontslaan van een medewerker, verlof en 
vakantie, werken met jongeren, feestdagen, het voeren van gesprekken met vaste 
medewerkers om tot nieuwe arbeidsvoorwaarden te komen en de tegemoetkoming 
vanuit de belastingdienst voor medewerkers die tot 125% van het minimumloon 
verdienen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MKB-aangelegenheden 
 
 
NSO en Vakcentrum zetten VVP voort  
De organisatie van de vereniging van postale- en bancaire retailers (VVP) wordt vanaf 
2017 ingevuld en gefinancierd door het Vakcentrum en de NSO. De VVP blijft de 
belangen behartigen van retailers in àlle branches met financiële, post- en/of 
pakketzaken in hun assortiment. 
Dat werd 16 mei 2017 bekrachtigd tijdens een goed bezochte VVP leden- en 
informatieavond. Het VVP-bestuur wordt voortaan gevormd door Patricia Hoogstraaten 
(directeur Vakcentrum) en Janwillem Burgering (directeur NSO). De voormalig 
bestuursleden blijven actief in een klankbordgroep bij de VVP.  
 
Speerpunten van de VVP de komende periode zijn onder meer het versterken van de 
distributiefunctie van lokale retailers voor het afhalen en retourneren van pakketten, het 
informeren van retailers over nieuwe diensten die rondom bancaire zaken en post- en 
pakketdiensten kunnen worden ontwikkeld en het bevorderen van concurrentie (in één 
winkel moeten pakketten van alle pakketvervoerders afgehandeld kunnen worden). 
 
NSO/VVP actief in pakketmarkt lobby 
Alle pakketvervoerders zouden moeten gaan werken met één standaard pakketlabel. Dat 
draagt bij aan een meer efficiënte pakketdistributie en lagere kosten. Dat is het advies 
van de expertgroep Standaardisering Pakketlabels dat woensdag 18 januari werd 
gepresenteerd tijdens de Webwinkel Vakdagen. De NSO (mede namens de VVP) was in 
deze groep vertegenwoordigd voor de retailers met een post-/pakketpunt.  
“Stel je voor dat consumenten straks via één app al hun pakketten kunnen volgen, 
ongeacht de vervoerder die ze aflevert. Ook postagentschappen willen niets liever dan de 
mogelijkheid bieden om pakketten van verschillende vervoerders af te halen. De unieke 
barcode op het pakketlabel maakt dat mogelijk”, aldus Margreeth Pape, voorzitter van de 
expertgroep. 
Gedurende 2017 namen NSO en Vakcentrum, onder de vlag van VVP, ook actief deel aan 
de expertgroep Stadsdistributie. In deze groep werd gesproken over creatieve 
oplossingen om de stadsdistributie te verbeteren. Welke functies kunnen wijk- en 
buurtwinkels vervullen om knelpunten in binnensteden en stadswijken te verminderen? 
Het rapport van deze groep wordt januari 2018 gepresenteerd tijdens de Web Winkel 
Vakdagen. 
 
Zelfstandig winkelier sluit steeds vaker aan bij Frauderegister 
Zelfstandige MKB-winkeliers melden zich steeds vaker aan bij het Waarschuwings-
register van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Dat blijkt uit de jaarcijfers 
van de stichting over 2017. Begin 2017 hadden zich een kleine duizend MKB-winkeliers 
gemeld als deelnemer aan het register. Alleen al vanuit de NSO zijn meer dan 200 
ondernemers aangesloten bij het register. Het Waarschuwingsregister van de stichting 
FAD is ingesteld om personeel, dat zich schuldig heeft gemaakt aan interne fraude, te 
registreren. De NSO betaalt voor haar leden de aansluitingskosten bij het FAD-register. 
Deelnemers aan het register kunnen gemakkelijk nieuw personeel screenen voordat zij 
hen in dienst nemen. 
 
Nederlandse Franchise Code wettelijk verankerd 
Woensdag 12 april 2017 maakte Minister Kamp (EZ) bekend dat wat hem betreft de 
Nederlandse Franchise Code (NFC) wettelijk wordt verankerd. Daarmee wil Kamp de 
afspraken in de opgestelde code verplicht stellen. Dit zorgt er volgens Kamp voor dat de 
verhouding tussen franchisegever en franchisenemer evenwichtiger wordt. 
De NFC moet de machtsverhouding tussen franchisegevers en -nemers meer in balans 
brengen. Zo moeten ondernemers inzicht kunnen krijgen in de financiële positie van hun 



franchisegever. Ook moeten de zekerheden die franchiseorganisaties van hun 
franchisenemers vragen ‘redelijk en proportioneel’ zijn.  
 
Position paper cadeaukaarten 
Mede op initiatief van de NSO is door Detailhandel Nederland in 2017 een position paper 
gemaakt over de markt voor cadeau- en prepaidkaarten. Op basis van dit document zijn 
gesprekken gevoerd met de overheid en de toezichthouders over de implementatie van 
een nieuwe Europese Richtlijn voor betaaldiensten (waaronder dit soort kaarten). 
 
Ministerie van EZ te gast op drukbezochte NSO/VVP-avond 
Vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken hebben woensdagavond 
1 november, tijdens een drukbezochte bijeenkomst van NSO/VVP, de tabaks- en 
gemaksbranche bijgepraat over haar onderzoek naar de postmarkt.  
PostNL mag volgens het ministerie maximaal 10 procent rendement maken op producten 
in de Universele postdienst (UPD). Het bevreemdde de ruim 30 aanwezige ondernemers 
dat er wel regels zijn voor de maximale marge, maar dat er geen regels zijn voor de 
marge die PostNL minimaal moet doorberekenen aan de wederverkopers. Daarbij hebben 
de ondernemers, zo bleek uit de reacties, sterk het gevoel dat de teruglopende 
verdiensten op de postzaken in de UPD worden gecompenseerd door de tarieven voor de 
wederverkopers naar beneden bij te stellen, zoals vorig jaar is gebeurd.  
Belangrijk punt werd tijdens de bijeenkomst ingebracht: ‘De consument ziet door de 
bomen het bos niet meer. Het ene pakketje van DHL moet bij winkel X worden 
ingeleverd, het andere pakketje van PostNL bij winkel Y. De consument, de ondernemer 
en de vervoerders zijn er toch allemaal bij gebaat dat dit bij één en dezelfde winkel moet 
kunnen worden geregeld’, was de oproep van de aanwezigen aan het ministerie.  
 
Per 1 januari 2018: eind 1 cent convenantkorting 
Vanaf 1 januari 2018 eindigt de 1 cent Convenantkorting per verrichte pintransactie en 
vervalt de in 2005 afgesproken tariefgarantie voor alle ondernemers die pinbetalingen 
accepteren.  
In 2005 maakte het Convenant Betalingsverkeer een einde aan een slepend conflict over 
de kosten van pinnen aan de toonbank. Afgesproken werd dat alle ondernemers een 
eurocent korting kregen per pinbetaling.  
Vanaf najaar 2017 heeft de NSO aangesloten ondernemers en winkelformules 
geïnformeerd over deze verandering per 1 januari. In samenwerking met collega-
brancheorganisatie INretail biedt de NSO haar leden een collectiviteitskorting aan op 
transactieverwerking via het CCV.  
 
“Neem alleen originele cadeaukaarten aan” 
In een tv-uitzending van 9 december 2017, kwam een item voorbij over de mogelijke 
fraude met cadeaukaarten. Alhoewel het aantal fraudegevallen zeer beperkt zijn, heeft 
de Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL) een aantal maatregelen 
aangekondigd om dit tegen te gaan. Deze maatregelen houden onder meer in: het 
toevoegen van de pincode aan de saldo-checker op de website van de kaarteigenaar en 
de barcodes af te dekken met een zogenaamde ‘peel off’ label.  
NSO en BVCNL adviseerden alleen bestedingen met de cadeaukaart toe te staan aan 
consumenten die de originele kaart daadwerkelijk kunnen tonen. Dus geen “kaarten-
apps” of zelfgemaakte foto’s op een mobiel apparaat te accepteren als betaalmiddel. 
 

 
 
 



NSO-diensten 
 

Adviesdiensten 
Op een aantal terreinen verstrekt de NSO individueel advies aan haar leden. Voor 
juridisch en bedrijfseconomisch advies dienen leden een eigen bijdrage te betalen.  
In 2017 werd advies gegeven over de volgende onderwerpen: 

• Administratie 
De NSO verwijst haar leden naar Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V. 
(ANB). De NSO-brancheadviseur is werkzaam voor circa 75 NSO leden. Zij maken zelf 
afspraken over de dienstverlening met ANB.  

• Arbeidszaken 
In 2017 verwerkte het bureau van de NSO ongeveer 1.000 telefonische en/of e-mail 
verzoeken om advies betreffende arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en 
personeelsbeleid.  

• Bedrijfseconomisch advies 
De NSO verwijst voor bedrijfseconomisch advies door naar Solo Advies, John 
Bastiaansen. In 2017 hebben negen leden van deze dienst gebruik gemaakt. Het betrof 
een oriëntatiegesprek of verdergaande advisering.  

• Juridisch advies 
De NSO verwijst voor juridisch advies naar Meeles BedrijfsAdvies VOF of naar 
Foodconsult Bedrijfsadvies. In 2017 werd 21 keer een beroep gedaan op een juridisch 
adviseur. 

• Remedium 
Remedium is het ziekteverzuimloket van de tabaksdetailhandel. Via Remedium worden 
veel zaken geregeld die zorgen voor een goede en efficiënte ziekteverzuimbegeleiding en 
zorgverlening, ook preventief. 

• Verzekeringen 
Per 2016 heeft de NSO een driejarige mantel ziekteverzuimverzekering afgesloten met 
de Goudse Verzekering. Voor de overige verzekeringen heeft WÜTHRICH in 2017 voor 
260 NSO-leden één of meerdere zakelijke verzekeringen afgesloten.  

• Slachtofferhulp 
De NSO heeft in 2017 zeven maal slachtofferhulp aangeboden via Slachtofferhulp 
Nederland bij overval, inbraak en ramkraak. 

• Meld- en Adviespunt Interne Criminaliteit 
Voor het NSO-Meldpunt Interne Criminaliteit werkt de NSO samen met 4iTrust Integrity 
Services. NSO-leden kunnen gratis met het meldpunt bellen voor het melden en het 
krijgen van advies met betrekking tot interne criminaliteit. In 2017 hebben ondernemers 
telefonisch hulp gehad van het Meldpunt Interne Criminaliteit. Met deze ondernemers zijn 
in alle gevallen meerdere telefonische contacten geweest over de aanpak van de casus 
en het doen van aangifte bij de politie. 

Opleidingen 
Op het NSO Cursusplein, onderdeel van de NSO-website, zijn alle trainingen voor 
ondernemers en werknemers in de tabaksdetailhandel geclusterd. Verschillende 
workshops en trainingen worden door de NSO zelf georganiseerd (met een eigen of 
externe trainer) maar ook trainingen van derden staan op het NSO Cursusplein. 



 
Daarnaast worden er ook diverse e-learnings (onlinetrainingen) aangeboden, zoals 
bijvoorbeeld de NSO-onlinetraining ‘Soms Moet Je Nee Verkopen’. In deze e-learning 
wordt geleerd hoe om te gaan met de leeftijdsgrens bij tabaksverkoop (NIX18). In 2017 
hebben 15 werkgevers en 1357 werknemers deze onlinetraining gevolgd.  
 
Afhankelijk van de aanvragen zijn er ook in 2017 weer diverse trainingen en workshops 
georganiseerd voor NSO-leden. 

• In mei en in oktober is er een training Veilig in de Winkel gegeven met in totaal 
vijfentwintig deelnemers. 

• In april/mei zijn er een vijftal cursussen ‘Local Hero’ gegeven verspreid door het 
land. In totaal hebben 70 ondernemers het beste uit hun lokale ondernemerschap 
weten te halen.  

 

Vraag en aanbod 
In 2017 is de module “Vraag en Aanbod” van de NSO ruim 32 keer voorzien van 
advertenties van leden. Deze advertenties variëren van het aanbieden van een winkel tot 
het aanbieden van inventaris. Deze 33 advertenties resulteerde in 166 reacties van 
geïnteresseerde. Met name de aan- en verkoop van winkels werd 17.000 keer online 
bezocht. 
 
NSO Ledenvoordelen 
In 2016 is de NSO begonnen met het aanbieden van een aantal ledenvoordelen in 
samenwerking met INretail. Eind 2017 hebben 212 leden zich aangemeld voor fikse 
kortingen op de facturen van Buma Stemra en Sena. 
Daarnaast zijn er nog 11 ledenvoordelen waarvan de leden gebruik maken, dit varieert 
van beveilingspakketten tot afvalverwerking en van brandstofpassen tot verlichting. 
 
 

Promotie en Communicatie 
 
De NSO gebruikt verschillende communicatiemiddelen om haar leden te informeren. 
Onderstaand per middel een korte omschrijving. Daarnaast specifieke communicatie-
uitingen die zijn uitgevoerd voor de leden in 2017. 
 

Deze Week 
Via de wekelijkse e-mailnieuwsbrief Deze Week informeert de NSO haar leden over 
actuele zaken die spelen in de branche of in de detailhandel in het algemeen. Deze 
Week is het hele jaar wekelijks op de vrijdagmiddag (met uitzondering van de 
zomervakantie) per e-mail verstuurd.  

Postmailingen 
Naast de digitale weg wordt sommige informatie ook nog per post naar de leden 
verstuurd. In 2017 zijn er diverse mailingen verstuurd.  
 
Begin januari zijn alle leden voorzien van een nieuwe NIX18 stoplichtsticker. Ook werd in 
deze maand de aankondiging van de mysteryshop ronde verstuurd én de uitnodiging 
voor de ledenavonden welke in het voorjaar georganiseerd werden. 
Eind januari is de NSO contributienota verstuurd met bijgevoegd informatie over de 
ledenwinkel (samenwerking met INretail) en de flyer ‘Wat heeft de NSO voor u gedaan 
én bereikt in 2016? 
 



In juni zijn alle leden geïnformeerd over de uitkering speciaalzaken vanuit het FSIT 2016 
en zijn in september de leden aangeschreven en uitgenodigd voor de NSO Ledenavonden 
welke in het najaar georganiseerd werden. Tenslotte werd in september ook de 7e 
mysteryshop ronde aangekondigd met een informatiebrief ten behoeve van de 
medewerkers. 

NSO-website  
www.tabaksdetailhandel.nl is dé website van de NSO. Behalve actueel nieuws vindt de 
ondernemer op deze website up-to-date informatie die relevant is voor leden en 
niet-leden. Zo staat alle informatie over NIX18 geclusterd en staat er veel informatie met 
betrekking tot arbeidszaken/personeel online. Alle NSO-leden hebben een login en ook 
dit jaar is er weer veelvuldig gekeken op de site. De top 5 van veel bezochte pagina’s is 
index, actueel, lidmaatschap, vraag en aanbod en personeel. 

Tabak2day 
Tabak2day is hét vakblad voor de branche en verschijnt 10 keer per jaar. In iedere 
uitgave een NSO-katern met informatie over actuele zaken die spelen en interessant zijn 
voor ondernemers in de tabaks- en gemaksdetailhandel.  
In juli is de Tabak2day Marktgids verschenen, hierin zijn marktcijfers, prijslijsten en 
adresgegevens van de vele productgroepen die worden verkocht in de branche 
opgenomen. Nieuw dit jaar was de verrijking van de productoverzichten met teer-, 
nicotine- en koolmonoxidegehaltes. In het verlengde van het vakblad is er de website 
www.tabak2day.nl. Op deze website staan dagelijks nieuwsberichten met betrekking 
tot de (tabaks)detailhandel. Deze website is alleen toegankelijk met een wachtwoord in 
verband met tabaksreclame. De uitvoering en het vullen van deze website ligt volledig bij 
Vakmedianet (de uitgever). Vanaf 2018 is de samenwerking met Vakmedianet beëindigd 
en wordt het vakblad uitgegeven door Stichting Promotie Tabaksdetailhandel (SPT) en 
worden wekelijks de nieuwsberichten van de Tabak2day redactie op de NSO website 
gepubliceerd. 
 
NSO ledenavonden 
In het voorjaar zijn er 13 NSO-ledenavonden georganiseerd. Op deze avonden ontvingen 
de aanwezigen het NSO Handboek Lokaal Ondernemerschap 2017. In het verlengde van 
deze avonden zijn er 5 workshopavonden over lokaal ondernemerschap georganiseerd 
welke zijn bijgewoond door in totaal 54 ondernemers. In de NSO-competitie Lokaal 
Ondernemen zijn 5 winnaars beloond met een bedrag van €250,00, te besteden aan hun 
idee, een pagina in het vakblad Tabak2day en ondersteuning van een NSO medewerker 
bij het uitwerken van hun concept. 
 
In het najaar zijn er 6 ledenbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens die avonden werd er 
met de aanwezigen gediscussieerd over het mogelijke uitstalverbod van rookwaren en 
over de toekomstmogelijkheden van onze branche. 
 
NSO Relatiedag in Amersfoort 
De jaarlijkse NSO relatiedag was dit jaar op dinsdag 29 september bij Senseworld in 
Amersfoort. Zo’n 80 bezoekers werden geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen in 
de (tabaks)branche, de nieuwe positie en koers van de NSO en er was een presentatie 
over het studieprogramma NSO Toekomstverkenning. In het kader daarvan werden de 
aanwezigen na de presentaties in subgroepen verdeeld en interactieve opdrachten 
uitgevoerd. 
 
Relatiebijeenkomst Primera 
Zondag 11 juni was de NSO te gast op Primera XXL Boulevard. Op de stand konden 
deelnemers zich inschrijven voor de NSO-competitie Lokaal Ondernemen. Daarnaast 
konden de Primera ondernemers bij de stand terecht voor allerhande vragen. 


