
NSO-reactie op consultatie  

De NSO is de brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel. 

Vraag 1 van 6 

Wat vindt u ervan dat online verkooppunten vanaf 2022 uitsluitend tekstueel 

rookwaren voor verkoop mogen aanbieden? 

Ook hier is een uitzondering voor de productcategorieën e-sigaretten, rookloze 
tabaksproducten en verpakkingen van sigaren zwaarder dan 3 gram logisch. 

 

Vraag 2 van 6 

Wat vindt u ervan dat in lijn met het uitstalverbod het voor speciaalzaken niet 

meer is toegestaan rookwaren in de etalage uit te stallen? 
Wij kunnen hier wellicht mee leven. In ons document van 6 december 2016 hebben wij 

hieromtrent al voorstellen gedaan. Helaas heeft het ministerie hier nooit inhoudelijk op 

gereageerd. Graag gaan wij daarom met hen hierover het gesprek aan.  

Vraag 3 van 6 

Wat vindt u van het voorstel dat het zelf pakken van rookwaren uit bijvoorbeeld 
zogenaamde graaibakken niet meer is toegestaan vanaf 2022? 

Op zich voor sigaretten en shag een logisch voornemen voor in de supermarkt. In de 
overige verkooppunten is er in vrijwel alle situaties al sprake van handreiking. 

Echter deze bepaling moet zich niet uitstrekken tot de zogenoemde klimaatkamer in 

sommige speciaalzaken. Uitgaande van een uitzondering voor sigaren moet de klant deze 
in de klimaatkamer zelf kunnen pakken. Als dat niet meer zou kunnen brengt dat voor 

deze ondernemers grote organisatorische, financiële en personele problemen in de winkel 

met zich mee. 

Vraag 4 van 6 

Wat vindt u van de nadere eisen aan verpakkingseenheden en 
buitenverpakkingen van sigaretten, shagtabak, (water)pijptabak en cigarillo's? 

Deze verpakkingseisen hebben grote invloed op de kleinere tabaksfabrikanten en op 

(vaak uit het buitenland afkomstige) sigaren. Inwerkingtreding per 1 januari 2018 is dan 
ook volstrekt onrealistisch. Ook hebben retailers vaak een langere periode nodig voor de 

uitverkoop van deze producten. De ervaring met de uitverkoop van niet TPD-2 proof 
producten heeft ons geleerd dat er voorraden op 21 mei 2017 bij ondernemers van dit 

soort producten aanwezig waren. Dit ondanks een uitverkooptermijn van 12 maanden.  

Een uitverkooptermijn van 12 maanden bleek voor vele tienduizenden verpakkingen van 
zogenoemde slow movers (sigaren, cigarillo’s en pijptabak) te kort. Dit in tegenstelling 

tot wat wordt opgemerkt in de ambtelijke toelichting. Dit zal voor de nieuwe 

verpakkingen niet anders zijn. Opnieuw dreigt een forse kostenpost voor de MKB-
ondernemer met een speciaalzaak. Voor sigaren, cigarillo’s en pijptabak pleiten wij dan 

ook voor inwerkingtreding per 20 mei 2019 gekoppeld aan een uitverkooptermijn van 2 
jaar (tot 20 mei 2021). 

 

Vraag 5 van 6 

Wat vindt u van de uitvoerbaarheid van de nieuwe regels over de elektronische 

sigaret zonder nicotine (EZN)? 
De NSO vindt het logisch dat deze producten onder eenzelfde regime vallen als 

elektronische sigaretten met nicotine. 



Vraag 6 van 6 

Wat vindt u van de uitvoerbaarheid van de nieuwe regels over nieuwe of 
gewijzigde producten? 

De uitverkooptermijn is voor met name voor de producten genoemd onder vraag 4,  voor 

de speciaalzaken te kort. 
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