
ONTWIKKELING TABAKSDETAILHANDEL 

Inleiding 
De detailhandel is een dynamische sector. Een sector die voor veel uitdagingen staat en 

die de laatste jaren een duidelijke versnelling in de ontwikkelingen doormaakt. Deze 
versnelling kent een aantal oorzaken. Zo is er sprake van een sterk veranderende 

consumenten behoeften, natuurlijk heeft internet en de mogelijkheden voor de 

consument om zich op internet te oriënteren en te bestellen een grote verandering 
teweeggebracht. Naast de structurele veranderingen heeft de detailhandel ook te maken 

gehad met de conjuncturele dip in de bestedingen en het consumentenvertrouwen. 

Hierdoor zijn een fors aantal formules en een behoorlijke grote groep zelfstandigen in 
grote problemen gekomen en is iedere winkel, winkelformule en branche gedwongen 

(goedschiks of kwaadschiks) zich te heroriënteren op haar strategische uitgangspunten. 
Voor de tabaksdetailhandel is deze situatie niet anders dan voor andere branches. Ook 

de tabaksdetailhandel heeft te maken met structurele veranderingen, de conjunctuur en 

de verandering van consumentenvoorkeuren. Daarnaast is met name voor de 
tabakswinkel van grote invloed de gewijzigde Wet en regelgeving op het gebied van 

accijnzen en tabak (en in de toekomst op het gebied van kansspelen). Ook de 
tabaksdetailhandel heeft ingespeeld op deze veranderingen. Dat heeft invloed op de 

winkel, de winkelinrichting, de assortimentssamenstelling en de formules binnen de 

branche. Er is natuurlijk sprake van branche verrijking. Naast producten worden tal van 
diensten aan het assortiment toegevoegd. Dit om te voorzien in consumentenbehoefte en 

voor de ondernemer ter verbetering van het rendement. 

In deze notitie willen we aangeven hoe deze veranderingen het landschap van de 
tabakswinkels hebben veranderd en wat de tabakswinkels ook hebben behouden. Dit 

vanwege diverse politieke discussies die ook voor het begrip tabakswinkel van invloed 

kunnen zijn. 

Tabakswinkel definitie 

In de gewijzigde Tabaks- en rookwarenwet is een definitie opgenomen van het begrip 

Tabaksspeciaalzaak. 

• tabaks- of elektronische sigarettenspeciaalzaak:

een inrichting, zijnde een winkel of een onderdeel daarvan, met een 

afsluitbare eigen toegang, waarin een totaal assortiment aan 
tabaksproducten of elektronische sigaretten en navulverpakkingen van ten 

minste 90 merkenversies aanwezig is voor het in de handel brengen en: 

o a. met een verkoopvloeroppervlakte van minimaal 10 m2, of

o b. met een verkoopvloeroppervlakte van minder dan 10 m2, die

reeds voor 1 januari 2001 als tabakszaak of voor 20 mei 2016 als
elektronische sigarettenzaak stond ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel;

Op basis van de definitie zijn de huidige NSO leden allen tabaksspeciaalzaak. De definitie 
van tabaksspeciaalzaak is niet veranderd gedurende de afgelopen 15 jaar. In 2016 is 

enkel de elektronische sigaretten speciaalzaak toegevoegd. Dit omdat de ontwikkeling 
van de markt dit product heeft toegevoegd aan het assortiment. Niettemin is de 

tabakswinkel en de branche veranderd. Hiertoe dienen de volgende gegevens: 



Tabakswinkels aantal 

Tabel 1. Ontwikkeling aantal tabaks- en gemakswinkels 

Bron; NSO ondernemersgids, Tabak2day 

Tabak wordt medio 2016 verkocht in ongeveer 30.000 verkooppunten. De belangrijkste 

verkoopkanalen zijn: 

* supermarkten 4.200 
* pompshops bemand 2.500 

* tabakswinkels 1.583 

totaal 8.300 

De overige (ruim 20.000) verkooppunten bestaan voornamelijk uit tabaksautomaten. De 
marktaandelen per verkoopkanaal laten vanaf 2000 een verschuiving zien. Pompshops 

worden als verkoopkanaal belangrijker, maar sinds 2007 neemt dit belang niet verder 

toe. Supermarkten winnen veel marktaandeel, dit gaat vooral ten koste van de overige 

tabaksverkooppunten. 

Concurrentieveld tabakswinkels 

Bron; Tabak2day bewerking op basis van Niesen 

Belang productgroep tabak in tabakswinkels 

Tabak is en blijft een belangrijke productgroep voor ondernemers met een tabaks-
verkooppunt. De verkochte aantallen (volumes) nemen wel af. Enerzijds doordat er 

minder gerookt wordt maar ook omdat er, als gevolg van accijnsverschillen, vanaf 2007  
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veel meer tabaksproducten in het buitenland gekocht worden door Nederlanders dan 

buitenlanders tabak kopen in Nederland. (Bron: www.accijnslek.nl) 

Aantallen in miljarden sticks gebaseerd op 1 gram shag = 1 stick. Bron Accijnslek.nl 

De waarde van het tabaksproduct, in geld uitgedrukt, stijgt over de jaren heen nog 

steeds. Accijns en BTW nemen van deze waarde echter het leeuwendeel voor haar 

rekening (tot 75%!).  
Het brutowinst percentage voor de detaillist op tabaksverkoop is de afgelopen jaren niet 

meegegroeid met de fors toegenomen consumentenprijs. Momenteel bedraagt deze 

ongeveer 8-9 % van de consumentenwaarde. In de praktijk krijgt de ondernemer een 
percentage tussen de 27 en 29 procent van de zogenaamde fabrieksprijs. Dit is het 

bedrag dat na verkoop en afdracht van accijns en BTW overblijft. 

Gebruik makend van een gemiddelde marge over de fabrieksprijs van 28%, is de bruto 

winst op de verkoop van tabak als volgt: 

Bewerking NSO vanuit ontwikkeling fabrieksprijs en aantallen verkooppunten bij een 

marge van 28% van de fabrieksprijs. 

Voor de ondernemer met een tabaks-en gemakswinkel neemt het belang van de 

productgroep tabak langzaam af. Steeds meer nieuwe producten en diensten worden 
toegevoegd aan het assortiment. Dit met wisselend resultaat en met verschillende 

doorlooptijden. Zo waren de assortimentsgroepen telefoonkaarten, tickets maar ook 

fotoservice belangrijke groepen die nu nagenoeg verdwenen zijn. 
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Omzetverdeling tabakswinkels 

Vanaf 2012 beschikt de branche over de NSO Omzetmonitor Gemakswinkels. Hierin zijn 
omzetgegevens verzameld van bijna 1000 geautomatiseerde winkels: 

OMZET PER WINKEL 2012 2013 2014 2015 2016 

GOEDEREN 

Tabak incl. sigaren 461.284 466.291 425.887 408.525 393.501 

Rokersbenodigdheden 16.418 28.115 29.034 24.762 26.708 

Totaal Tabak 477.702 494.406 454.921 433.287 420.209 

wenskaarten 39.723 39.049 37.245 39.019 40.475 

zoetwaren 8.891 8.733 7.404 7.207 6.732 

tijdschriften, 

kranten,boeken,kantoor 

118.377 116.640 105.785 107.355 115.867 

Overig 5.925 6.268 4.813 4.923 5.570 

Totaal Goederen 650.618 665.096 610.168 591.791 588.852 

DIENSTEN 

Loterijen 289.712 285.304 257.145 264.291 249.993 

telefoon en cadeau 

kaarten 

160.142 170.780 176.046 182.138 195.351 

Postzaken 76.809 108.252 109.069 108.903 108.697 

Totaal Diensten 526.663 564.336 542.260 555.332 554.041 

TOTAAL 1.177.281 1.229.432 1.152.428 1.147.123 1.142.893 

Bronnen;  Omzetmonitor Panteia, GFK 

Conclusies uit Omzetmonitor en perspectief voor tabaks- en gemakswinkels: 

1. De totale omzetontwikkeling is stabiel tot licht dalend

2. Tabak maakt nog steeds gemiddeld 70 % van de goederenomzet uit

3. De totale omzet en brutowinst van tabak staat onder druk maar is nog van groot
belang

4. De dienstenomzet van de tabaks- en gemakswinkels neemt in belang toe.



Financiële afhankelijkheid van tabak 

De tabaksdetailhandel ontvangt op verschillende niveaus en voor verschillende 
activiteiten vergoedingen voor de productgroep tabak: 

1. Margevergoeding voor de verkoop;

2. Reclamevergoedingen o.b.v. wettelijke uitzonderingspositie (non sales
inkomsten);

3. Hoofdkantoorbijdrages.

Sub.1. De marge vergoeding per winkel is afhankelijk van de afspraken die de 

 ondernemer maakt met zijn/haar groothandel. Op basis van de Omzetmonitor en 
 de geschatte marge verdeling voor sigaretten, shag en sigaren krijgt de 

 gemiddelde tabakswinkel een bruto bedrag van 40.000 euro voor de totale 

 tabaksverkoop (sigaretten, kerftabak en sigaren) per jaar. 

Sub.2. De NSO heeft onderzoek laten uitvoeren door bureau Deloitte omtrent de 

 vergoedingen voor reclame en display van tabaksproducten. De gemiddelde 

 jaarlijkse non sales inkomsten bedragen ongeveer 10.250 euro voor een 
 tabakswinkel. In de bijlage bij dit paper is een samenvatting van het rapport 

 opgenomen (bijlage 1).  

 De bedrijfseconomische gevolgen van een verminderde zichtbaarheid van tabak 

 tot een volledige display ban, zijn in dit rapport ook in kaart gebracht. 

Sub.3. Hoofdkantoor bijdrages. Winkelformules maken afspraken met leveranciers 
van 

ook 

allerlei productcategorieën over inkoopcondities. Onderdeel daarvan is vaak 

een financiële bijdrage voor het hoofdkantoor van de betreffende formule. 

Met het  
gedekt en 

totaal van deze bijdrages worden de kosten van het hoofdkantoor 
veelal ook een bonus aan de aangesloten ondernemers uitgekeerd. 

 Ook de tabaksfabrikanten betalen deze hoofdkantoor bijdrage. Gelet op het 
 aandeel in de winkelomzet is deze bijdrage minimaal 50% van de totale bijdrages 

aan de hoofdkantoren. 

 Deze hoofdkantoor bijdrages, noodzakelijk voor het functioneren van de 
 commerciële organisaties (winkelformules) in de branche, zijn niet in dit Deloitte 

 onderzoek meegenomen.  
 De bij de NSO aangesloten organisaties geven aan dat zonder deze bijdrages de 

formule direct in gevaar komt. 


