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NSO JAARVERSLAG 2018 
 

Ook gedurende 2018 is veel aandacht besteed aan het kerndossier van de NSO. 
Achtereenvolgens komen in dit jaarverslag aan de orde: tabak, kansspelen, 
arbeidszaken, MKB-aangelegenheden, NSO-diensten en Promotie & Communicatie. 

 

 

TABAK 
Staatssecretaris tevreden over naleving leeftijdsgrens 
In april 2018 presenteerde staatssecretaris Blokhuis de resultaten van de door de NVWA 
uitgevoerde 3828 controles op de verkoop van tabak en rookwaren. Daarbij zijn 682 
aankooppogingen van tabak door minderjarigen waargenomen, waarvan 164 in een 
tabaksspeciaalzaak. In 85% van de gevallen werd correct de leeftijdsgrens nageleefd. 
Dat bleek 23 april 2018 uit een brief van Staatssecretaris Blokhuis (VWS) aan de Tweede 
Kamer. Daarin geeft hij verder aan dat de minste boetes zijn uitgedeeld bij tankstations, 
ketensupermarkten en tabaksspeciaalzaken die horen tot een keten. 
“De afgelopen jaren is in deze branches veel aandacht besteed aan de naleving van de 
leeftijdsgrens”, aldus de staatssecretaris, “Het is mooi om te zien dat dit goede 
resultaten oplevert”. 
 
Boek “Altijd in de buurt” gepubliceerd 
Alle NSO-leden hebben in juni het boek “Altijd in de buurt” toegezonden gekregen. 
Met dit boek maakt de NSO aan de politiek duidelijk wat de branchevisie is op een 
mogelijk uitstalverbod van tabaksproducten en de consequenties daarvan voor de 
winkels in onze branche. Het boek is ook toegestuurd naar alle woordvoerders Tabak van 
de vaste commissie VWS en de woordvoerders MKB van Economische Zaken.  
 
Nieuwe website Accijnsmonitor live 
In september ging de nieuwe website www.accijnsmonitor.nl live. Op deze site wordt 
maandelijks de Accijnsmonitor gepubliceerd. Hierin worden de verkoopcijfers van 
sigaretten en shag per maand en cumulatief vergeleken met het jaar daarvoor. Op basis 
daarvan kan worden berekend hoe hoog de accijns- en Btw-opbrengst is. De Accijns-
monitor is een initiatief van NSO en TZN (Stichting Tabaks- en Zoetwarengroothandel). 

Kabinet komt met anti-rookmaatregelen in Preventieakkoord  
Vrijdag 23 november 2018 werd het langverwachte Preventieakkoord gepresenteerd. Het 
kabinet heeft daarbij veel maatregelen aangekondigd. De voor onze branche relevante 
voorstellen daaruit zijn: 

• In 2020 wordt de accijns op een pakje sigaretten met 20 stuks zodanig verhoogd 
dat de prijs met 1 euro stijgt. In 2023 moet dat pakje 10 euro kosten. Wel zal er 
eerst gekeken worden naar de gevolgen voor de grensstreek van de verhoging in 
2020. Voor overige tabaksproducten en rookwaren zal een vergelijkbare 
accijnsverhoging plaatsvinden. 

• Per 2020 geldt een uitstalverbod voor rookwaren in supermarkten. Per 2021 voor 
speciaalzaken en overige verkooppunten. Reclame in en aan de voorgevel van 
een speciaalzaak is vanaf 2021 niet meer toegestaan. 
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• Sigaretten en shag worden vanaf 2020 verpakt in neutrale verpakkingen. Voor  
sigaren en e-sigaretten overweegt het Kabinet dit in 2022 in te laten gaan.  

• De komende jaren wordt het aantal verkooppunten verminderd. Sigaretten- 
automaten zijn vanaf 2022 niet meer toegestaan. 

• Het rookverbod wordt per 2020 uitgebreid voor de e-sigaret met en zonder  
nicotine. Het huidige rookverbod is alleen van toepassing op het roken van  
tabaksproducten. 

Het kabinet geeft daarbij aan dat zij voornemens is een tweetal uitzonderingen op het 
uitstal- en reclameverbod te creëren. Het zou niet gaan niet gelden voor speciaalzaken 
die alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkopen. Ook worden 
bestaande kleine zaken met meer dan 75% omzet uit tabaksproducten uitgezonderd van 
het uitstalverbod. De NSO heeft in een reactie aan de Tweede Kamer en in de pers breed 
tegen deze plannen geageerd en zal dit blijven doen in 2019 bij de behandeling in de 
Tweede Kamer. 
Dit Preventieakkoord kreeg veel ruimte in de media. Daarbij ook veel aandacht voor de 
reactie van de NSO. Alle reacties zijn op de website gepubliceerd. Diezelfde avond werd 
namens MKB-Nederland in het NOS-journaal duidelijk gemaakt dat de nu voorgestelde 
maatregelen de tabaks-/gemakswinkels onevenredig zwaar gaan treffen: “Met deze 
rookmaatregelen schiet het Preventieakkoord de bocht uit. Tabakswinkeliers zijn het 
slachtoffer van maatregelen die rokers niet van het roken afhelpen maar wel enorme 
impact op de winkel en inkomsten hebben”, aldus de woordvoerster van MKB-Nederland. 
 
Onverminderd belang van en aandacht voor naleving leeftijdsgrens 
Het belang van een goede naleving van de leeftijdsgrens tabaksverkoop in onze branche, 
was ook in 2018 onverminderd groot. 
Ook dit jaar was de NSO haar leden behulpzaam met allerlei hulpmiddelen bij de 
naleving. Met onder meer de e-learning, posters en narrowcasting video’s. 
Begin januari ontvingen alle NSO-leden per post de nieuwe NIX18 stoplichtstickers en -
kaarten voor 2018. Hierop is in één oogopslag te zien of een klant oud genoeg is om 
tabak en rookwaren te kopen.  
In maart organiseerde de Taskforce Naleving Leeftijdsgrens Tabak (TNLT) een 
steekproef. Een geselecteerd aantal NSO-leden werd bezocht door een mystery shopper. 
In september vond een volgende controleronde plaats. Alle NSO-leden kregen dit keer 
bezoek van een mystery shopper. 
Begin april is een nieuwe video beschikbaar gekomen voor de narrowcasting systemen in 
de winkels. Deze is verspreid via de hoofdkantoren van de winkelformules en via de 
NSO-website. 
Donderdag 17 mei tot en met vrijdag 1 juni 2018 vond de landelijke actie NIXzonder-ID 
plaats. Alle partijen die alcohol en tabak verkopen maakten zich deze periode hard voor 
NIXzonderID. Met NIX18 TV-spots van het ministerie van VWS, acties bij supermarkten, 
in sportkantines en horecagelegenheden en gemaks- en tabakszaken.  
Uiteraard deed ook de NSO aan de NIXzonderID-actie mee. Alle NSO-leden kregen begin 
mei een mailing in de brievenbus met allerlei actiemateriaal voor in de winkel. 
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KANSSPELEN 
 
Kansspelautoriteit moet toelaatbaarheid monopolie voor lotto's 
motiveren  
De Raad van State deed begin mei uitspraak in de zaak die liep over het verlenen van de 
vergunningen aan de Nederlandse Loterij. Kern van de uitspraak is dat de 
Kansspelautoriteit in een nieuw besluit beter moet motiveren waarom er in Nederland 
slechts één vergunning wordt uitgegeven voor het organiseren van lotto’s. Voor de 
krasloten werd bepaald dat de vergunning terecht onderhands wordt verleend. In een 
reactie liet de Nederlandse Loterij weten: “We hebben de uitspraak van de Raad van 
State over onze vergunningen gezien en constateren dat het één-vergunningstelsel kan 
blijven bestaan. Voor krasloten en sportprijsvragen is dit direct door de Raad van State 
bevestigd, voor Lotto moet de Kansspelautoriteit dit nog nader motiveren. Wij zien de 
nadere onderbouwing hiervan voor Lotto door de Kansspelautoriteit met vertrouwen 
tegemoet”. 
 
‘Aanbod van Toto in de winkel van groot belang”  
Eind oktober werd een voornemen van het Ministerie van Financiën bekend om de 
kansspelbelasting voor sportweddenschappen aan te passen. Kern van het voorstel was 
dat de kansspelbelasting niet meer over de prijswinnende loten wordt geheven, maar 
over de inleg. Dat maakte, volgens NLO, het spel voor de fysieke winkel onrendabel. 
Voorzitter Jos Zuijdwijk was over dit onderwerp veelvuldig in media aan het woord. 
Standpunt van de NSO was dat het wetsvoorstel moet worden geschrapt uit het 
belastingplan 2019. Dit om het voorbestaan van de TOTO voor de fysieke winkels in 
onze branche te behouden. Om dit te bekrachtigen zijn alle leden van de Tweede Kamer 
aangeschreven met het dringende verzoek om in de behandeling van dit wetsvoorstel de 
negatieve gevolgen voor de winkeliers in hun beraadslaging mee te nemen. 
Ondanks alle bezwaren stemde de Tweede Kamer in met de aanpassing van de 
kansspelbelasting op Toto. Concreet betekent deze aanpassing dat, waarschijnlijk vanaf 
juli 2020, Nederlandse Loterij meer kansspelbelasting moet betalen.  
In reactie op het besluit in de Tweede Kamer gaf NLO aan dat zij de komende periode 
met alle betrokken partijen in gesprek gaan: “Alle partijen, inclusief de betrokken 
ministeries, zijn het erover eens dat een aanbod van Toto sportweddenschappen in de 
winkel van groot belang is. Het gezamenlijke doel van de gesprekken is dan ook dat Toto 
in de winkel beschikbaar blijft. 

 
Staatssecretaris Snel: 'Toto moet gewoon in de winkel gespeeld kunnen 
blijven worden'  
Woensdag 21 november was Staatssecretaris Snel te gast bij de ALV van MKB-
Nederland. Vanuit de NSO werd hem gevraagd hoe hij het voortbestaan van de Toto ziet 
voor de winkels die het spel aanbieden? Nederlandse Loterij heeft immers aangegeven 
dat de Toto verlieslatend zou worden. De sport wordt gecompenseerd maar hoe zit dat 
dan met het verkoopkanaal?  
De staatssecretaris antwoordde daarop dat wat hem betreft de inzet is dat het product 
Toto gewoon in de winkel op dezelfde wijze gespeeld moet kunnen worden. De NSO 
heeft aangegeven dat dat dan ook met dezelfde marges voor de winkelier moet 
gebeuren. De staatssecretaris reageerde daarop dat dat logisch zou zijn maar dat het 
aan de NLO is om hier invulling aan te geven. Vanuit de NSO werd daarop afgerond met 
de mededeling dat zij zich direct zou melden als dit niet het geval zou zijn.  
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ARBEIDSZAKEN 
Onder arbeidszaken wordt achtereenvolgens Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsrecht, Sociale 
Zekerheid en Personeelsbeleid behandeld. 

Arbeidsvoorwaarden 
De NSO heeft ook in 2018 de leden geadviseerd om afspraken te maken over nieuwe 
arbeidsvoorwaarden met de medewerkers die vóór 1 november 2013 nog onder de cao 
zijn aangenomen. Ook individueel is hier telefonisch over geadviseerd. 
Jaarlijks wordt door de NSO een advies aan de leden gegeven over een loonsverhoging. 
In december 2018 is aan de leden het advies gegeven om 1,5 % loonsverhoging te 
geven per 1 februari 2019. Met de vermelding dat de werkgever niet wettelijk verplicht 
is om dit advies op te volgen.  

Arbeidsovereenkomst en reglementen 
De modellen arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd zijn meerdere keren 
onder de aandacht gebracht bij de leden.  
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. 

Arbeidsrecht 
De NSO heeft een informatieblad voor de wettelijke regels voor het aannemen en 
ontslaan van werknemers van medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd. In 2018 zijn er diverse wetsvoorstellen voorbereid om het arbeidsrecht te 
wijzigen. Dit om werkgevers te bewegen om medewerkers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in vaste dienst te nemen. De NSO heeft haar 
leden hier globaal over geïnformeerd. Met de duidelijke vermelding dat dit nog 
voorstellen zijn en geen wet. De verwachting is dat per 1 januari 2020 het een en ander 
gaat wijzigen.  

Minimaal het wettelijk minimumloon  
Na de beëindiging van de branche-cao oer 1 november 2013 zijn de cao lonen niet meer 
aangepast. Het brutoloon genoemd in cao-loonschaal 2 ligt al een paar jaar onder het 
Wettelijk Minimum Loon (WML) voor 38 uur per week. In 2018 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 minimumlonen 
staan op de NSO-website. 
Per 1 juli 2017 wordt een volwassen minimumloon betaald aan medewerkers vanaf 22 
jaar in plaats van vanaf 23 jaar. In 2018 is onderzocht of hierdoor de jeugdwerkloosheid 
is gestegen, dit is echter niet het geval. Daarom wordt per 1 juli 2019 een volwassen 
minimumloon betaald aan 21-jarigen. De leden worden hierover geïnformeerd. 
Uitgezonderd van deze verhogingen zijn de BBL-leerlingen die in een tabakswinkel 
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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. Om werkgevers te 
compenseren krijgen deze achteraf een tegemoetkoming via de Belastingdienst.  

Sociale zekerheid  
De leden zijn geïnformeerd over het feit dat zij wettelijk verplicht zijn om een 
basiscontract met een Arbodienst af te sluiten. De NSO verwijst in haar berichten naar 
een aansluiting bij Remedium. Arbodienst Rienks voert de werkzaamheden voor 
Remedium uit. Rienks is een gecertificeerde arbodienst.  
Door de komst van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in mei 2018 
zijn ook de privacyregels van een medewerker die ziek is enorm aangescherpt. De leden 
van de NSO zijn hierover geïnformeerd. 
Er is een voorstel vanuit het kabinet om de loondoorbetaling bij ziekte te wijzigen. Het is 
de bedoeling om werkgevers met weinig personeel tegemoet te komen in de kosten. Of 
hiervoor een speciaal verzekeringsproduct wordt aangeboden of dat dit via het UWV gaat 
is nog onduidelijk. In 2019 zal het een en ander in een wetsvoorstel worden uitgewerkt. 

BHV tool 
In de Arbowet is opgenomen dat iedere werkgever verplicht is om maatregelen te nemen 
op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). De NSO is medio 2018 aangesloten bij 
Help123. Dit is een online tool om BHV veilig, eenvoudig en betaalbaar in de winkel te 
regelen. Met Help123 kan een BHV-plan worden opgemaakt waarin BHV-afspraken 
worden aangegeven en alle medewerkers een online BHV-training kunnen volgen 
waarmee zij leren hoe te handelen bij een noodgeval. De NSO leden zijn hierover via 
Deze Week en het vakblad geïnformeerd. 

Personeelsbeleid  
De NSO heeft in 2018 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 staan model 
arbeidsovereenkomsten met de daarbij behorende reglementen, concept aanzegbrieven 
etc. te vinden. 
Op het NSO-bureau zijn in 2018 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 2018 
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. 
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MKB AANGELEGENHEDEN 
 
Belangenbehartiging Post- en Pakketdiensten  
Hierbij werkt de NSO samen met het Vakcentrum onder de vlag van de VVP (Vereniging 
van Postretailers). 
Dinsdag 30 januari kwam de VVP-klankbordgroep bijeen; een gezelschap van actieve 
ondernemers met post-, pakket- of gelddiensten. Zij spraken met elkaar over actuele 
ontwikkelingen rondom deze categorie. 
Vrijdag 9 maart vond een overleg plaats tussen VVP en PostNL. Ondernemers in de VVP-
klankbordgroep hebben hier onderwerpen voor aangedragen.  
De Tweede Kamer debatteerde in september over de postbezorging in Nederland. Dit 
naar aanleiding van een advies over de toekomst postmarkt. Dit advies was de uitkomst 
van de zogenoemde Postdialoog waarbij ook de NSO/VVP betrokken was. Onderdeel van 
dit advies was dat er meer samengewerkt moet worden tussen marktpartijen om de 
postbezorging toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit advies wordt door de Tweede 
Kamer omarmt. Algemeen wordt aangenomen dat de post- en pakketmarkt de komende 
jaren samengevlochten gaan worden tot één bezorgmarkt. Dat was ook de invalshoek 
voor NSO/VVP om mee te doen aan deze postdialoog. Om de positie van de lokale 
retailer met een post- en/of pakketpunt te verstevigen, onder meer door te pleiten voor 
‘white label’ pakketpunten waar consumenten met pakjes van alle vervoerders geholpen 
kunnen worden. Dit standpunt kwam ook in april aan de orde tijdens een werkbezoek in 
Almere dat de VVP organiseerde voor de voorzitter van de Postdialoog. 
In november vond een rondetafel gesprek plaats tussen een aantal betrokken 
ondernemers en Ron Molhuijsen van PostNL.   
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Op 25 mei 2018 trad nieuwe regelgeving in werking om persoonsgegevens beter te 
beschermen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
De AVG stelt eisen met betrekking tot de wijze waarop persoonsgegevens van klanten en 
medewerkers worden verzameld, bewaard, gebruikt en beschermd.  
Samen met het Vakcentrum heeft de NSO een AVG-programma uitgewerkt om 
ondernemers op weg te helpen en de AVG hanteerbaar te maken. Er zijn een model 
verwerkingsovereenkomst en een model privacybeleid beschikbaar gesteld. Ook kwam er 
een digitale tool beschikbaar waarmee ondernemers konden nagaan of de AVG-
verplichtingen in hun bedrijf op de juiste wijze zijn doorgevoerd. 

Vereniging Wenskaart Nederland gepresenteerd 
Op de NSO Voorjaarsbeurs (april 2018) werd de nieuwe Vereniging Wenskaart Nederland 
gepresenteerd. Deze vereniging is opgericht om promotionele activiteiten te ontplooien 
voor de wenskaart én voor belangenbehartiging voor de wenskaartenbranche. 
Verschillende stakeholders werken in de vereniging samen. Bij oprichting waren lid: 
RDCgroup, Primera, Hallmark Cards, Animal Greetings, ChromaZone en PostNL. Eind 
2018 waren 12 wenskaartenleveranciers en -retailorganisaties lid van de vereniging. 
Het Retailkantoor (tevens NSO-bureau) verricht ondersteunende werkzaamheden voor 
deze vereniging. 
 
Convenant Productdata Conveniencemarkt getekend 
Een uitvloeisel van de NSO Toekomstverkenning is ook aandacht voor DATA en ICT in de 
tabaks- en gemaksdetailhandel. April 2018 hebben RDC, Primera, Convenience Concept, 
Tabac & Gifts, Lekkerland, FOOX, Valk Solutions en de NSO het ‘Convenant Productdata’ 
getekend. Daarin spreken deze partijen af te gaan samenwerken op het gebied van 
productdata in de convenience retail. Met als doel onder meer het verbeteren van de 
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kwaliteit van artikelbestanden van leveranciers in de tabaks- en gemaksdetailhandel 
zodat deze beter verwerkt kunnen worden. 
Gedurende 2018 heeft overleg tussen deze partijen plaatsgevonden om een en ander 
verder uit te werken. 

Lage btw-tarief gaat van 6% naar 9% 
Per 1 januari 2019 ging het lage Btw-tarief van 6 naar 9%. Dat nieuwe tarief heeft 
impact op: de administratie, de prijzen van goederen en diensten, de facturatie en Btw-
aangifte bij de jaarovergang. 
Via MKB-Nederland heeft de NSO gelobbyd tegen deze Btw-verhoging. Toen deze 
eenmaal een feit was heeft de NSO haar leden geïnformeerd over waaraan te denken bij 
deze wijziging. 
 
 
 

NSO DIENSTEN 

Adviesdiensten 
Op een aantal terreinen verstrekt de NSO individueel advies aan haar leden. In 2018 
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 2018 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 2018 hebben zeven leden van deze dienst gebruik gemaakt. Het betrof 
een oriëntatiegesprek of verkoop van de winkel.  

Juridisch advies 
De NSO verwijst voor juridisch 2018 naar Meeles Bedrijfsadvies VOF. In 2018 werd 17 
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. 

Verzekeringen 
De mantel ziekteverzuimverzekering bij de Goudse Verzekering is per 31 december 2018 
beëindigd. De reden is dat de mantel niet genoeg gevuld is om rendabel te zijn.  
Voor alle verzekeringen verwijst de NSO nu naar WUTHRICH. WÜTHRICH heeft in 2018 
voor 260 NSO-leden één of meerdere zakelijke verzekeringen afgesloten.  
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Slachtofferhulp 
De NSO heeft in 2018 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 2018 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). 
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 2018 
hebben 23 werkgevers en 692 werknemers deze onlinetraining gevolgd.  

Vraag en aanbod 
In 2018 is de module “Vraag en Aanbod” van de NSO ruim 30 keer voorzien van 
advertenties van leden. Deze advertenties variëren van het aanbieden van een winkel tot 
het aanbieden van inventaris. Deze 30 advertenties resulteerde in 108 reacties van 
geïnteresseerde. Met name de aan- en verkoop van winkels werd 17.000 keer online 
bezocht. 

NSO Ledenvoordelen 
Naast algemene belangenbehartiging wil de NSO ook meer individueel voordeel bieden 
aan haar leden. Daarom is de NSO een samenwerking aangegaan met collega-
brancheorganisatie INretail. NSO-leden profiteren hierdoor van kortingen op een aantal 
producten en diensten via INretail. Deze variëren van kortingen op muziekrechten tot 
aan afvalverwerking. 
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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 2018. 

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. 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. 

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. In totaal is in 2018 de Deze Week 41 keer 
verstuurd. 

Tabak2day 
Vakblad Tabak2day verscheen in 2018 10 keer. 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. 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 in de Deze Week opgenomen 
en op de NSO-website gepubliceerd. In aanloop naar de NSO Voorjaarsbeurs is in april 
de Tabak2day beursspecial uitgegeven. 

NSO Voorjaarsbeurs 2018 
Op zondag 8 april is de NSO Voorjaarsbeurs georganiseerd. Dit jaar op een nieuwe 
locatie in Houten. De beurs kende dit jaar een nieuwe opzet. Een ééndaags evenement 
met een breder en gevarieerder aanbod van exposanten uit het volledige tabaks- en 
gemaksaanbod. Op de beurs werden de eerste uitkomen van de NSO 
Toekomstverkenning gepresenteerd. Ondanks het mooie weer mocht de organisatie ruim 
1.000 bezoekers verwelkomen. De volgende NSO Retail Voorjaarsbeurs wordt 
georganiseerd op zondag 15 maart 2020, wederom in EXPO Houten. 
 
NSO ledenavonden 
In het najaar heeft de NSO op 8 ondernemersavonden van de commerciële organisaties 
het NSO Brancheprogramma 2022 gepresenteerd. Dit is een samenwerkingsprogramma 
tussen winkelformules, NSO en de ondernemers met de ambitie de komende jaren de 
ondernemers in de branche te helpen bij het inspelen op de veranderingen in de 
detailhandel algemeen en naar verwachte verdergaande aanscherpingen in de wet- en 
regelgeving met betrekking tot tabaksproducten en rookwaren.  
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NSO Extra Ledenbericht 
Naast de wekelijkse email nieuwsbrief verstuurd de NSO haar leden per email extra 
ledenberichten indien een actualiteit daarom vraagt of om de leden over een aanstaande 
gebeurtenis te informeren.  
Op 19 april is een extra ledenbericht verstuurd met een aanbod voor een gratis AVG-tool 
voor NSO-leden. Hiermee werd ingespeeld op de veranderende privacywetgeving die op 
25 mei van kracht ging. In de aanloop naar de NSO Voorjaarsbeurs zijn er 5 e-mailings 
verstuurd met informatie over de NSO Toekomstverkenning en de beurs. 
In reactie op het gepresenteerde Nationaal Preventieakkoord heeft de NSO op 23 
november een extra ledenbericht verstuurd met een persbericht en standpunten van de 
branchevereniging. Naar aanleiding van de publicatie van een open brief van twee NSO-
ondernemers is op 4 december een extra ledenbericht verstuurd. 

Postmailingen 
Naast de digitale weg wordt sommige informatie ook nog per post naar de leden 
verstuurd. In 2018 zijn er diverse mailingen verstuurd.  
In februari is de contributienota met bijgevoegd het activiteitenverslag verstuurd. 
Daarnaast is in deze maand de aankondiging van de mysteryshop ronde aan de leden 
verstuurd. Begin juli hebben alle leden het boekwerk ‘Altijd in de Buurt’ ontvangen, 
waarin een beeld schetst wordt van de 1583 tabaksspeciaalzaken in Nederland en van 
het dilemma waar zij voor staan. Tevens is in juni de factuur en uitkeringsbrief FSIT 
2017 verstuurd. In september hebben de leden per post de aankondiging van de 9e 
mysteryshop ronde ontvangen. In november is de nieuwe NSO Reader, voorzien van 
NIX18 draaischijf én voorzittersbrief, verstuurd en hebben de leden het NSO-persbericht 
met betrekking tot het gepresenteerde Nationaal Preventieakkoord ontvangen. 

 

 

 


