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Goedemiddag, 

Willen jullie bijgaande brief innemen op VGP? 

Met hartelijke dank, 

Secretaresse Staatssecretaris M. (Maarten) van Ooijen 

Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Snort 1 Directie Bestuurlijk en Politieke Zaken 1 
Parnassusplein 51 2500 El 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
Werktijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag (donderdag roostervrij) 

3 070 	 1 .:>•<staatssecretarisvwg@minvws.nil www.riiksoverheicl.n11 
Bij VWS geldt een legitimatieplicht voor de toegang tot het. ministerie. Dit betekent dat bij uw bezoek aan VWS om geldige 
legitimatie wordt gevraagd voor u het pand verder kunt betreden. Graag vraag ik uw aandacht hiervoor. Alvast bedankt voor 
de medewerking 

Van: directiesecretariaat <dirsec@vakcentrum.nl> 
Verzonden: maandag 28 maart 2022 11:43 
Aan: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport <StaatssecretarisVWS@minvws.nl> 
CC: 	 @vakcentrum.nl> 
Onderwerp: Vakcentrum - brief inzake Impact tabaksverkoopverbod tav de heer M van Ooijen 

Geachte heer Van Ooijen, 

Bijgaand stuur ik u namens mw. 	 , directeur Vakcentrum een brief incl. bijlage 
inzake de impact van het tabaksverkoopverbod op (buurt) supermarkten. 
Deze brief ontvangt u tevens per post. 

Een afschrift van de brief wordt verstuurd naar Mw. mr. drs. M.A.M. Adriaansens, minister EZK. 

Met vriendelijke groet, 

Management-assistent 
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Betreft:  Impact tabaksverkoopverbod op (buurt) supermarkten 
Onze ref.: PEHH/cn/b22.028 

Geachte heer Van Ooijen, 

Het Vakcentrum is de onafhankelijke belangenbehartiger en bewezen partner van 
zelfstandige detaillisten in food, non-food, fast moving consumer goods en 
franchisenemers. Het Vakcentrum vertegenwoordigt 2.800 winkels en is - ten behoeve 
van haar achterban in de levensmiddelensector - aangesloten bij het CBL. Het 
Vakcentrum is de partij waar het merendeel van de supermarktondernemers (veelal 
franchisenemers van verschillende formules) bij zijn aangesloten. Een groot gedeelte 
van deze ondernemers komt in de problemen door het aangekondigde verkoopverbod van 
tabak in supermarkten. Het zijn volgens het - in opdracht van uw ministerie uitgevoerde 
onderzoek - ook 500 supermarkten die de deuren als gevolg van deze maatregel zouden 
moeten sluiten. 

Met belangstelling heb ik daarom het debat `leefstijlpreventie' op donderdag 24 maart 
gevolgd en dan met name de discussie over het voorgenomen verbod van tabak in de 
supermarkt. 
In uw beantwoording tijdens het debat gaf u aan naar aanleiding van het voorgenomen 
verbod dat inderdaad gekeken moet worden hoe deze verandering gepaard gaat met het 
voorkomen van het omvallen van supermarkten. Voorkomen moet worden dat 
faillissementen plaatsvinden. Als de vertegenwoordiger van zelfstandig ondernemers 
(franchise supermarktondernemers) ga ik graag het gesprek hierover aan. Alternatieven 
zijn ons inziens mogelijk. De mogelijkheid bestaat om dit gesprek in de vorm van een 
werkbezoek gestalte te geven. 

Onderstaand meer duiding met betrekking tot de impact en waarom juist onze achterban 
in de problemen komt. 
Voor sommige supermarkten pakt de maatregel gunstig uit (dichtbij een toegestaan 
tabaksverkooppunt) en voor sommige ondernemers bijzonder ongunstig (geen toegestaan 
tabaksverkooppunt in de directe nabijheid). 

Het Vakcentrum is de onafhankelijke belangenbehartiger en bewezen partner van zelfstandige detaillisten 
in food, non•food, fast moving consumer goods en franchisenemers. 
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VAKCENTRUM 
Voor zelfstandig retailondernemers 

De grote supermarkten voor de klant, veelal primaire supermarkten hebben hun eigen 
klantenstroom en vanwege de breedte van het assortiment een relatief klein aandeel 
tabak. 

Het is geen toeval dat juist Lidl afscheid heeft genomen van tabak. Simpelweg omdat zij 
het zich kunnen permitteren met de breedte van hun totaalaanbod, omdat ze vaak in 
een omgeving zijn gevestigd waar meerdere winkels (dus ook een verkooppunt tabak) in 
de directe omgeving zijn gevestigd en omdat zij niet met franchisenemers werken en de 
resultaten van slecht draaiende filialen kunnen compenseren vanuit beter draaiende 
supermarkten. 
Er is ook nog een grote groep ondernemers die - wanneer er niet in de directe nabijheid 
een verkooppunt tabak overblijft - een eigen verkooppunt inrichten. 

De veelal voor de klant secundaire, tertiaire supermarkt ook van de bekende formules 
kunnen dit allemaal niet. Zij zitten veelal in de dorpen en kleinere buurten en wijken. 
Zij hebben in hun directe nabijheid geen verkooppunt tabak. Zij hebben de klant nodig 
die naast tabak in het verlengde nog allerlei andere boodschappen doet. Dat lees je ook 
terug in de reacties die ik (geanonimiseerd) als bijlage heb toegevoegd. Het zijn 
trouwens supermarkten die veelal niet in de grootste bevolkingsconcentraties zijn 
gevestigd. Het effect van een verbod op de totale verkoop van tabak zat dan ook 
minimaal zijn. Het zijn wet supermarkten die voor de Leefbaarheid een duidelijke 
meerwaarde hebben voor hun directe omgeving. 

Met het verdwijnen van de supermarkt, in sommige kernen de laatste winkel, komen 
vaak ook andere functies te vervallen, bijvoorbeeld als het gaat om post- en bankzaken 
en andere services. Daarmee gaat ook werkgelegenheid verloren. Deze effecten blijven 
overigens niet beperkt tot de kleine kernen. Het verdwijnen van supermarkten zat 
daarnaast in veel gevallen ook direct leiden tot een aantasting van het overige 
winkelaanbod. Zelfstandig ondernemers zijn immers van grote meerwaarde voor de 
lokale gemeenschap. Zij dragen bij aan de sponsoring van lokale verenigingen, de 
veiligheid in de buurt, werkgelegenheid en geven steun aan scholen en voorzieningen 
voor ouderen. Bovendien vervalt een ontmoetingsplaats. Het wegvallen van de 
supermarkt leidt dan ook tot een directe aantasting van de leefbaarheid van dorpen, 
kleine kernen en wijken. Inwoners - ook de ouderen - worden gedwongen om meer 
kilometers te maken voor de boodschappen. Openbaar vervoer is vaak geen optie. 

Bij één opmerking gemaakt tijdens het debat wil ik nog stilstaan. De opmerking waarbij 
de situatie van deze ondernemers als 'triest' werd gekwalificeerd door de gebondenheid 
aan tabak. Een opmerking die bijna als een diskwalificatie van deze ondernemers kan 
worden gezien. Deze ondernemers zijn op de eerste plaats afhankelijk van klanten. 
Klanten (1 op 5) die in het verlengde van de aankoop van tabak hun winkelwagen vullen. 
Het zijn ook klanten die naar een andere supermarkt vertrekken - in de nabijheid van 
een toegestaan verkooppunt tabak - wanneer supermarkten geen tabak meer mogen 
verkopen. Klanten die - helaas - niet stoppen met roken wanneer ze een paar kilometer 
meer moeten rijden. Het is niet voor niets dat voormalig staatssecretaris Blokhuis in het 
begeleidend schrijven bij het onderzoek heeft aangegeven dat de sociaal economische 
effecten nadrukkelijk moeten worden meegewogen. Hij zal hard geschrokken zijn van de 
impact van de maatregel. 

Ik ben zo vrij om op korte termijn contact op te nemen om te vernemen of een gesprek 
(at of niet in de vorm van een werkbezoek) mogelijk is. 

01,  

directeur 

CC: Ministerie van EZK - mw. mr. drs. M.A.M. Adriaansens, minister 



VAKCENTRUM 
Voor zelfstandig retailondernemers 

Bijlage bij brief b22.028 t.a.v. de heer M. van Ooijen MA, staatssecretaris MinVWS 

Impact tabaksverkoopverbod op (buurt) supermarkten 

Woerden, 28 maart 2022 

Een aantal Vakcentrumleden heeft in aanloop naar het commissieoverleg gereageerd naar de 
leden van de Tweede Kamer waarvan wij een afschrift ontvingen. 
Enkele (geanonimiseerde) passages uit die reacties: 

Reactie A  
Sinds 2020 ben ik franchise-ondernemer van een PLUS supermarkt, gevestigd in xxx. Deze 
supermarkt is het enige tabaksverkooppunt in het dorp en voor de omliggende dorpen. 
Op het moment dat wij geen tabak meer mogen verkopen in onze supermarkt zullen mijn klanten 
hun rookwaren moeten halen in de grote stad, in dit geval is dat xxx. Dit betekent niet alleen 
dat mijn tabaksomzet wegvalt, maar ook dat een belangrijk deel van mijn klanten de overige 
boodschappen ook zullen gaan doen in xxx. 

Het aandeel tabaksomzet van mijn winkel ligt ongeveer op 12%. Ongeveer 8% van deze omzet 
valt samen met de aanschaf van andere producten in mijn supermarkt. Als deze omzet wegvalt 
wordt de exploitatie van de winkel zeer moeilijk. Dit kan ertoe leiden dat de enige supermarkt 
in het dorp zal verdwijnen, inclusief de extra diensten die wij aanbieden (postpunt, 
pakketdienst, drogisterij). Dit is absoluut niet goed voor de leefbaarheid en de saamhorigheid in 
het dorp en natuurlijk ook niet voor de werkgelegenheid. Leegstand en verschraling van aanbod, 
toch al een belangrijk item in winkelgebieden, zal toenemen. Voor het platteland is dit echt een 
belangrijk punt: de plaatselijke supermarkt is nodig voor de samenhang - zeker voor de ouderen. 

De vorige Staatssecretaris van volksgezondheid, de heer Blokhuis, heeft dit aspect ook al onder 
ogen gezien en heeft erop aangedrongen om dit te laten meewegen in de uiteindelijke 
besluitvorming. 

Daarnaast zal het verdwijnen van de enige supermarkt uit het dorp ertoe leiden dat er veel meer 
autoverkeer zal ontstaan: ofwel vanwege bezorgdiensten, ofwel vanwege het noodgedwongen 
boodschappen moeten doen in de grote stad (in mijn geval: xxx). Dat extra autoverkeer ook 
schadelijk is voor milieu en gezondheid hoef ik uiteraard niet toe te lichten. 

Ik begrijp heel goed dat roken slecht is voor de gezondheid en dat ontmoedigende maatregelen 
kunnen helpen om het roken tegen te gaan. Ook mijn supermarkt heeft daartoe al de nodige 
stappen ondernomen. De voorgestelde nieuwe maatregelen zijn echter niet evenwichtig: voor 
sommige ondernemers zijn die uitermate gunstig (dichtbij een toegestaan tabaksverkooppunt en 
dus meer reguliere omzet) en voor sommige ondernemers uitermate ongunstig (geen 
tabaksverkooppunt in de buurt en dus verlies van reguliere omzet). 

Ik verzoek u daarom met klem de voorgestelde maatregelen niet op korte termijn in te voeren, 
maar eerst de negatieve gevolgen nader te laten onderzoeken en/of maatwerk te leveren op 
basis van de specifieke situatie van een supermarkt. 

Reactie B  
Graag willen wij onze zorgen uitspreken over het verkoopverbod van tabak in supermarkten. 
In onderstaande tekst willen wij aangeven wat dit voor ons als bedrijf betekent en wat hiervan 
de gevolgen voor xxx zijn. 

Allereerst willen wij ons kort voorstellen. Wij zijn familie xxx en zijn al sinds 1872 winkelier in 
het dorp xxx. Onze voorouders zijn als Koloniale waren winkel gestart, waarbij het maken en 
verkopen van sigaren dagelijkse gang van zaken was. Inmiddels zijn wij de 5e  en 6e  generatie 
werkzaam in een complete, moderne supermarkt onder de vlag van Coop. Daarnaast hebben we 
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sinds 2019 een volwaardige DA Drogist weten te behouden en nieuw geopend in het 
winkelcentrum. 

Wij hechten enorm veel waarde aan verkrijgbaarheid van een volwaardig aanbod. Al jaren doen 
wij ons stinkende best om het dorp compleet te houden zodat iedere consument al zijn/haar 
boodschappen in xxx kan blijven doen. Daarnaast profiteren alle sport, cultuur- en 
buurtverenigingen van onze sponsoring en goodwill. Wij besteden veel tijd en energie aan 
ouderen en bijvoorbeeld dementievriendelijk winkelen. 

Wij begrijpen de wens om het gebruik van tabak verder terug te dringen. Echter heeft het 
verbieden van de verkoop van tabak voor het dorp en ons bedrijf enorme consequenties. 

In ons dorp is er dan namelijk geen verkooplocatie van tabak. Gevolg zal zijn dat deze klanten 
elders hun tabak zullen gaan kopen en daarbij ook de dagelijkse boodschappen. In de huidige 
situatie bestaat 8% van onze omzet uit tabak verkoop. Wij maken ons zorgen over de continuïteit 
van ons bedrijf wanneer deze omzet wegvalt. Als er na 2024 geen tabak meer verkocht mag 
worden in onze winkel, zien wij een enorme afvloeiing tegemoet. 

Met dit gegeven voorzien wij ook consequenties voor de werkgelegenheid binnen ons bedrijf. Een 
lagere omzet betekent verhoudingsgewijs hogere kosten, daar waar wij nog geen op xxx voor 
zien. Daarnaast staan wij aan de vooravond van een noodzakelijke fusie PLUS-Coop. Wij zijn 
genoodzaakt een enorme investering te gaan doen, waarbij de meer jaren prognose is gebaseerd 
op een verkoop inclusief tabak. Dit heeft invloed op de besluitvorming en voortzetting van ons 
bedrijf. 

Wij zouden graag het huidige ontmoedigingsbeleid voortgezet zien worden met een geleidelijke 
daling van tabak verkoop tot gevolg. 

Aangezien de verkoop van tabak in supermarkten binnen enige tijd wordt verboden, zou ik graag 
uiteen willen zetten, wat voor gevolgen dat heeft voor onze zaak. 

Allereerst wil ik benadrukken, dat ook ik begrijp dat we naar een rookvrije generatie moeten. 
Alleen de manier waarop stuit mij een beetje tegen de borst. 

De laatste jaren hebben wij al diverse maatregelen genomen om tabak minder zichtbaar te 
maken. Maar een roker is vaak een verslaafde, en zal dus zijn weg zoeken om toch aan tabak te 
komen. Dat betekent dat hij naar een grotere plaats [in ons geval op 9 km] zal gaan om tabak te 
kopen. 

Het risico daarvan is, dat er een grote kans is dat dan [ omdat men er dan toch al is ] de rest van 
de boodschappen daar dan ook worden gehaald. 

Reactie C  
Wij zitten in xxx aan de rand van het land, hebben de laatste decennia de verschraling van het 
winkelaanbod zien gebeuren. En zijn nu heel bang, dat de omzet die wij gaan verliezen, ons heel 
veel gaat kosten. Daar komt bij dat wij enige tijd terug flink hebben geïnvesteerd in totale 
nieuwbouw van onze supermarkt. Het aandeel tabak is bijna 12 %. Ik hoef u dan ook niet te 
vertellen, dat de impact, als dit wegvalt enorm is. En ik weet bijna zeker dat, dat percentage 
nog hoger gaat uitvallen door aankoop van levensmiddelen in grotere plaatsen. 
De gevolgen zijn desastreus, omzetverlies, maar bovenal zullen wij grote moeite krijgen om aan 
onze aflossingsverplichtingen te voldoen. Met als gevolg daarvan, hoogst waarschijnlijk 
ontslagen. En dat in een regio waar de banen echt niet voor het opscheppen liggen. 

Wij zijn een kleine supermarkt, een ontmoetingsplaats, een sponsor van tal van 
dorpsactiviteiten, een sociaal gebeuren. En ik ben bang dat als zo'n groot deel van de omzet 
wegvalt, op den duur bijvoorbeeld de geldautomaat of post servicepunt ook gaat verdwijnen. 

In het verleden hebben we alles aangegrepen om zoveel mogelijk leefbaarheid in het dorp te 
behouden, en dit wordt nu door de overheid tegen gewerkt. 

Ik hoop dat u inziet dat dit alles ons enorm bezig houdt. En hopen dat u als kamerlid, onze 
argumenten wilt meenemen in het betoog van uw partij. 
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Reactie D  
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de verkoop van tabak in ons dorp xxx en de gevolgen 
ervan. 
Allereerst ben ik geen voorstander van het gebruik van tabak en groot voorstander om het 
gebruik te verminderen voor iedereen. 

Wel heb ik er problemen mee dat we in een dorp met 3000 inwoners oneerlijke concurrentie 
creëren door de verkoop van tabak uit de supermarkt te halen. 

xxx is een klein dorp omringd met enkele kleine dorpen op 3-4 km afstand en daarom heen een 
kring met grote plaatsen zoals Oldenzaal, Hengelo, Borne, Ootmarsum en Tubbergen op 10-15 
km afstand. 

De klanten uit de omliggende plaatsen komen geregeld de boodschappen bij mij in de winkel 
kopen, maar wanneer er geen tabaksverkoop meer is worden ze gedwongen om elders de tabak 
te kopen en dat zal in de grotere plaatsen zijn. 

De klanten uit ons dorp zullen ook geregeld richting de grotere plaatsen moeten voor de 
aanschaf van tabak en gaan daar dan ook de dagelijkse boodschappen kopen, want ze zijn er 
toch al. Gemiddeld kopen xxx klanten tabak, onze gemiddelde besteding is € xxx per kar, dit 
komt neer op € xxx per week. 

In 2019 heb ik mijn supermarkt in zijn geheel opnieuw opgebouwd met een investering van 3 
miljoen euro. Wanneer de klanten door het verbod op de tabak in de supermarkt naar een 
grotere plaats worden gestuurd is het risico dat ik mijn aflossingen niet meer kan betalen met 
alle gevolgen van een faillissement. 

Jaarlijks sponsor ik vele sportverenigingen in ons dorp, maar ook in de dorpen rondom xxx. 
Tevens adverteer ik in de plaatselijke krantjes van de hondenvereniging tot de toneelclub. 
Wanneer klanten elders de boodschappen gaan doen is er geen gelegenheid meer tot lokale 
sponsoring. 

Laten we niet vergeten dat een supermarkt in een kleinere kern de ontmoetingsplaats is voor 
zowel jong als oud. Op woensdagochtend hebben we altijd een koffie uurtje voor de 
ouderen/bejaarden van ons dorp. Dit is echt een uitje voor velen. 

Conclusie is dat bij verbod op tabak in de supermarkt dit grote gevolgen heeft voor de 
plaatselijke leefbaarheid in kleine kernen. 

Mijn verzoek aan jullie leden van de Tweede kamer om bovenstaande mee te nemen in jullie 
overweging. 

Reactie E  
Als we kijken naar de situatie die Buurtwinkels vervullen in een straal van 10 km, gezien wij hier 
in een grensstreek, gebied zitten, België, Duitsland, worden zijn wij al de dupe van het aanbod 
vanuit het buitenland, mede vooral België. 

Wij in een dorp zitten waar de leefbaarheid, sociale ontmoeting plekken intact worden 
gehouden, als deze verdwijnen, door omzet verlies, betekend op lange termijn, slaapdorpen, 
Handel dood, dorpen dood. 

Het is belangrijk argument, niet zozeer de omzet die wegvalt, maar dat consumenten ook de 
overige boodschappen elders gaat doen. Wat nu al het geval is hier in dit grens gebied, en dat 
niet alleen, maar ook landelijk, het grens gebied, de lijn, Groningen- Limburg, Zeeland. Waar 
omliggende landen Duitsland en België liggen, De grens streek heeft het hard te voorduren als 
het gaat om zulke artikelen, maar dat leeft niet in de rest van Nederland. Vooral in de Randstad. 

Het is niet te onderbouwen waarom Buurtwinkel, supermarkten nu reeds moeten stoppen vooral 
omdat dit een onderzoek is, en dat in opdracht van VWS is uitgevoerd laat zien dat de impact 
enorm is. 

Met het verdwijnen van Buurtwinkels, supermarkten komen andere sociale zaken te vervallen, 
die van belang zijn voor de burgers in dorpen, zoals Geldautomaten, postagentschap, huis 
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artsen, en andere services, zoals bakkers, slagers, boerderij winkels, enz. het is een mix van alle 
bedrijfstakken die de eerste levensbehoefte kunnen willen invullen, in een dorp of Buurt. 

Daarbij nog niet te denken aan alle andere bedrijfstakken die hier worden vervuld, Horeca, 
Musea, Zorg Instellingen, senioren woningen, sociale instellingen voor de opvang van mensen die, 
de weg kwijt zijn, verenigingen, al met al de Buurtwinkels vervullen een sociale functie. 

Wij als Buurtwinkel, kleinere supermarkt, een gemeenschappelijke rol spelen in het vervullen 
van neven activiteiten, denk maar aan sponsering. 

Dit alles, zou een beeld moeten vormen welke functie Buurwinkels supermarkten vervullen in 
vooral dorpen zoals hier, 

Wanneer Buurwinkels weg vallen, in hun voor bestaan, niet meer kunnen bol werken, zal dit voor 
velen een onaangename impact hebben, voor het doen van boodschappen in de buurt, waarbij 
veel aanverwante artikelen een belangrijke rol spelen. 

Al met al denken wij dat de Buurwinkels en Supermarkten, afhankelijk zijn van veel aanverwante 
artikelen, om het voort bestaan van deze winkels te handhaven, het een keuze is van de burger, 
wat hij eet en drinkt, en waarmee hij zijn lichaam mee voedt. 

Reactie F 
Dat wij als uitermate tegenstanders van het roken een mail naar u sturen is in allerzins een rare 
situatie maar wij willen toch graag onze noodkreet aan u kenbaar maken. 

Wij zijn met onze Plus supermarkt gevestigd in de kern van xxx, onder de rook van 
's-Hertogenbosch en xxx. Wij bedienen daar een direct marktgebied van ongeveer 6500 inwoners 
en hebben wekelijks 9200 klanten bij ons in de winkel. Wij hebben hiermee een grote 
aantrekkingskracht in ons primair marktgebied als ook in de omliggende wijken van de grote stad 
en dorp. 

Onlangs hebben we een onderzoek laten uitbrengen voor wat betreft de consequentie op het 
wegvallen van de verkoop van tabak (zie hiervoor de bijlage). Deze is zéér hoog te noemen. 
In dit onderzoek is zelfs nog niet gekeken naar het ontzorgen van de consument. Op bijvoorbeeld 
3km westelijke kant en 5km oostelijke kant van onze vestiging ligt een winkelcentrum waar de 
klant zijn dagelijkse boodschappen kan doen bij onze con-collega en is de voorziening, zoals 
deze nu nog door onze wetgever wordt ingevuld, bevindt zich tevens daar ook een verkooppunt 
voor tabaksartikelen. 

Naast het wegvloeien van onze tabaksomzet is onze angst veel meer gelegen in het feit dat onze 
onderneming moelijker rendabel is om het voortbestaan nog te kunnen garanderen na het ingaan 
van het verbod op verkoop van tabaksartikelen in de supermarkt. 

Met het wegvallen van de supermarkt in de kern van de wijk zal naast de werkgelegenheid ook 
de omliggende retailers het lastiger krijgen in het voortbestaan van hun bedrijf. Wij hebben hier 
een grote aantrekkingskracht voor deze ondernemers. 
Dan zijn er in onze winkel een druk pakketpunt van PostNL en hebben wij de voorziening van een 
geldautomaat van Geldmaat, en een servicepunt voor de stomerij. 

Wij snappen best als geen ander dat de verkoop van tabak voor de gezondheid van onze 
medemens zal moeten worden teruggedrongen maar het kan nooit de bedoeling zijn geweest van 
de wetgever om zelfstandige ondernemers hiermee in een financieel lastig parket te brengen. 

Uit de vele gesprekken die wij al hebben gehad met bijvoorbeeld aanbieders van tabak, maar 
ook met verantwoordelijke van verkoop loten van de Nederlandse loterij, is de algemene 
tendens in het land dat de aanbieders die na 2024 nog de vrijstelling hebben van verkoop tabak, 
de toestroom vanuit de supermarkten niet verwerkt gaan krijgen. Dit is ook gebleken uit een 
onderzoek dat recent is uitgevoerd door VWS. 

Dan laten wij tot nu toe nog onbesproken dat voor ons als redelijk solitaire winkel ook een 
oneerlijke concurrentie gaat ontstaan ten opzichte van onze con-collega's die gevestigd zijn in 
een winkelcentrum of nabij een tabaksverkooppunt. 
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Wij hopen dat uit deze korte uiteenzetting voor de gevolgen van de verminderde verkooppunten 
tabak een heroverweging van het proces kan worden gemaakt. 

Verder zijn wij van harte bereid om onze schriftelijke toelichting ook fysiek kracht bij te laten 
zetten in de vorm van een persoonlijk gesprek. Daarbij bent u uiteraard uitgenodigd om eens in 
het mooie xxx te komen kijken hoe hier daadwerkelijk de situatie is. Wellicht hebben wij dan 
ook de mogelijkheid om dit met cijfers te doen ondersteunen. 

Reactie G 
Hierbij wil ik even reageren wat de gevolgen voor ons zijn wanneer wij geen tabak meer in de 
winkel mogen verkopen. 
Wij hebben een Spar in xxx. Klein stadje aan het IJsselmeer waar 800 inwoners wonen. Wij 
hebben een hoge omzet in tabak. Wanneer wij geen tabak meer mogen verkopen zullen de 
mensen naar de omliggende steden gaan om daar tabak te kopen. Hierdoor zullen zij daar ook de 
boodschappen gaan doen waardoor wij een enorm omzetverlies zullen krijgen. Of er dan nog een 
bestaansrecht is voor onze buurtsuper, is dan nog de vraag. Terwijl de buurtsuper een grote 
impact heeft voor de leefbaarheid in een stad. Als de leefbaarheid hierdoor hard afneemt hoe 
komt het dan met onze restaurants en kroegen. En komt het toerisme dan nog wel? Ik kan u 
verzekeren wanneer het tabak weg genomen wordt uit de supermarkten dat voor veel 
faillissementen zal zorgen. 

Ik snap dat de wens is om het verkoop van tabak verder terug te dringen. De supermarkten 
hebben het allemaal achter gesloten deuren. De consument ziet het niet en moet er om vragen. 

Reactie H  
Graag wil Ik ons eerst even voorstellen, wij, xxx en xxx, runnen de laatste buurtsupermarkt in 
xxx met ongeveer 1700 inwoners. 
In de afgelopen jaren zijn de meeste winkels verdwenen en er is alleen nog een slagerij en onze 
buurtsuper over. 

Om te overleven moeten wij een compleet assortiment kruidenierswaren, brood, AGF, 
drogisterijartikelen, PostNL service, stomerijservice, bezorg service enz. kunnen aanbieden voor 
onze klanten en daar hoort ook de verkoop van tabak bij. 

Zonder de omzet (van 12% tabak verkoop) zijn wij niet compleet en gaan de klanten voor tabak 
naar plaatsen buiten ons dorp en nemen daar dan ook de andere levensmiddelen en dat kan niet 
de bedoeling zijn. 

Het resultaat zal zijn dat er in de toekomst geen winkel meer zal zijn in ons mooie dorp en 
verdwijnt zo het dagelijkse sociale contact met de bewoners onderling. 

Wij hebben begrip dat de verkoop van tabak teruggebracht moet worden in de winkel maar voor 
ons is het noodzakelijk om het op de voorgeschreven voorwaarde te mogen verkopen 

De leeftijden controle en het niet zichtbare schap van de tabak. 

Gezien de toekomst van onze buurtsuper, het dorp en daar twee van onze dochters de zaak 
willen voortzetten hopen wij dat het verdwijnen van de tabak verkoop geen doorgang zal vinden. 

Vooral voor de kleine kernen is het voortbestaan van de plaatselijke winkels van groot belang, 
onze dorpelingen bv moeten dan minimaal 4 kilometer reizen 

naar het dichtbij zijnde dorp voor hun dagelijkse levensmiddelen (denk ook aan de oudere en 
minder validen mensen). 

Wij hopen dat dit voorstel niet door gaat en van tafel wordt geveegd in het belang van de 
winkels in de kleine dorpen van ons land. 

Reactie 1  
Al enige tijd leven wij in een onzekere tijd v.w.b. het voortbestaan van onze dorpssupermarkt na 
2023. Dit heeft niets met corona of wat dan ook te maken maar met het verbod op de verkoop 
van tabak per 2024. 
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Wij hebben zeker begrip voor het feit om de tabaksverkoop terug te dringen, maar er speelt veel 
meer. Inwoners moet 5 km verderop hun sigaretje gaan halen want dat doen ze toch, ze blijven 
roken. Als ze daar toch zijn, doen ze ook gelijk hun boodschappen bij de supermarkt die in de 
buurt van de tabaksshop zit. 

We staan aan de vooravond van een forse verbouwing van onze winkel, daarbij moet u denken 
aan een investering van € 650.000,00 

We hebben een relatief kleine supermarkt in het Brabantse xxx, een dorp met 2650 inwoners. 

Een supermarkt waar de consument naast de reguliere boodschappen ook terecht kan voor zijn 
postzegels, stoomgoed, geldautomaat. 

Xxx een dorp waar verder geen andere winkels zijn, het middelpunt van het dorp, de 
supermarkt. Ontmoetingsplek, sponsor van activiteiten, psycholoog, adviseur, vraagbaak etc. 
etc. 

Ondernemers moeten het maar pikken want die verdienen toch genoeg. Ik heb een gezin met 2 
kinderen, mijn vrouw en ik werken samen 110 uur per week, omdat we het leuk vinden, maar als 
de inkomsten verdwijnen, zullen we gedwongen worden om te stoppen. 

Weer een dorp zonder supermarkt, geen middelpunt, geen sponsor, niets meer, inwoners moeten 
minimaal 7 km verderop boodschappen gaan doen, ook de oudjes die nu iedere dag op en 
neergelopen komen voor hun praatje en de gezelligheid. Leefbaarheid naar de klote. 

Reactie J  
Ik hoop van harte dat dit schrijven ertoe bijdraagt dat er alvast een uitstel op het verbod komt 
en wanneer dat niet mogelijk is dat er een uitzonderingspositie komt voor supermarkten in de 
kleine (nog) leefbare kernen. 
Het omzetaandeel bedraagt x%, ik snap dat het belangrijk is om de verkoop van tabak terug te 
dringen maar vind dat wij daar al veel voor doen 

De tabak en aanverwante artikelen staan buiten het zicht van de consument en wij krijgen 
maandelijks een mysterie gast aan de kassa die een leeftijdscontrole doet 

Het dichtstbijzijnde verkooppunt van tabak is 500 meter verderop bij een pompstation aan een 
doorgaande weg welke wel mag blijven verkopen, verder zal men naar het centrum van xxx gaan 
waar verder ook al mijn andere concurrenten gevestigd zijn en waar men dan ook meteen de 
rest van zijn boodschappen doet. 

Ik verwacht hier veel omzetschade van te ondervinden en vrees voor het voorbestaan van mijn 
supermarkt met alle gevolgen voor mij en mijn gezin van dien, maar ook voor de ouder 
consumenten hier in de wijk die nu nog hun dagelijks uitje hebben en dan afhankelijk worden 
van hun familie om de boodschappen in huis te krijgen 

Verder denk ik ook dat degene die dit verzonnen hebben niet over andere gevolgen hebben 
nagedacht, zoals voorraden die de overgebleven verkooppunten moeten aanleggen en wat dat 
voor gevolg heeft Voor inbraak en andere criminele activiteiten die daar eventueel uit voort 
komen zoals overvallen e.d. 

Reactie K 

Beschrijving situatie  

Onze SPAR supermarkt is gevestigd in xxx. De winkel is xx m2 groot en heeft een compleet 
assortiment aan levensmiddelen. Ook is in de winkel een Post.nl servicepunt en stomerijdepot 
gevestigd. De winkel vervult zo een belangrijke functie in het dorp van ruim 1600 inwoners. Door 
de aanwezigheid van de winkel kunnen ouderen langer thuis blijven wonen, daar zij tot op hoge 
leeftijd zelf boodschappen kunnen doen. Behalve de winkel is er in xxx nog een basisschool en 
kroeg aanwezig. Vanuit mijn winkel sponsor ik diverse clubs en verenigingen in xxx. Door dit alles 
blijft het dorp als geheel leefbaar. 
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Beschrijving toekomst  

Met het toekomstige verbod om tabak in onze winkel te mogen verkopen wordt instandhouding 
van de winkel op termijn onmogelijk. Het omzetaandeel tabak bedraagt bij ons x%. Hoewel de 
winst op tabak nog geen x% bedraagt is het wegvallen van deze omzet op zichzelf al een 
probleem. Grootste probleem vormt straks het wegvallen van de additionele omzet. Klanten 
zullen voor hun tabak naar een grotere plaats gaan: bijvoorbeeld Boxmeer (afstand ca 5 km) of 
over de grens in Duitsland. Aangezien daar ook diverse grote supermarktketens zijn gevestigd is 
de verwachting heel reëel dat een deel van onze reguliere, niet-tabak-omzet, na die tijd 
verdwijnt. Ik schat zelf in dat die 20 tot 25% minder kan worden. In dat geval is voortzetting van 
de winkel niet meer mogelijk en zal die moeten sluiten. De gevolgen voor het dorp zijn hierdoor 
voorspelbaar: afnemende leefbaarheid en minder sociale cohesie. 

Voorstel  

Op zichzelf is het natuurlijk een prima gedachte om het gebruik van tabak te beperken. Echter 
in de afgelopen jaren zijn er al diverse maatregelen genomen om het roken terug te dringen. 
Denk daarbij aan prijsverhogingen, het uitstalverbod en leeftijdscontrole bij aankoop. Wij 
worden hierop gecontroleerd door het SPAR hoofdkantoor en dit werkt voor ons prima. Feit blijft 
natuurlijk wel dat mensen blijven roken en het kan toch niet de bedoeling zijn dat met name 
kleinere winkels in kleine plaatsen (zoals de onze er één is) op termijn de deuren moeten 
sluiten. Mijn voorstel is dan ook om soort ontheffingsregeling in het leven te roepen waardoor 
onze winkel ook na 2024 bestaansmogelijkheid heeft en een prominente plaats in de 
dorpsgemeenschap kan behouden. 

Ik vertrouw op uw gezond verstand en wens u veel wijsheid toe. 

Reactie L  
Het belangrijkste argument is niet zozeer de omzet die wegvalt, maar dat consumenten ook de 
overige boodschappen elders gaat doen. En wij zitten dichtbij de grens van België en daar kan 
het allemaal wel. Dus dit zou echt Europees afgesproken dienen te worden zodat er een gelijk 
speelveld ontstaat. Met het verdwijnen van de verkooppunten van tabakszaken zullen er ook 
andere services verdwijnen zoals stomerij/schoenreparatie/postpunten en mogelijk 
geldautomaten terwijl alle banken die massaal weghalen. In de kleine kernen van Nederland 
zullen door het tabaksverbod zelfs supermarken verdwijnen in die kernen. Terwijl dat vaak nog 
de enige voorziening was. Lijkt me zeer onwenselijk. In de grotere kernen zullen er andere 
omliggende winkels gaan verdwijnen. 

Als ons bedrijf geen tabak meer mag verkopen, dat is er nog een tabakswinkel in xxx. Lijkt me 
ook niet wenselijk. Die hebben nauwelijks tot geen parkeerruimte bij de winkel en ontstaat er 
parkeerdruk/verkeersdruk in een autoluw centrum. 

En wat zijn de argumenten waarom een tabakswinkel wel tabak mag verkopen en de supermarkt 
niet? Ik snap het echt totaal niet. 

De supermarkt is in kleinere gemeenschappen een belangrijk ontmoetingspunt en vaak ook de 
sponsor van gemeenschapsactiviteiten. De e-commerce bedrijven sponseren geen sinterklaas 
intocht/ braderieën en sponseren ook geen activiteiten bij verenigingen. 

Ik wens u veel wijsheid toe. Ik roep u op om tegen de tabaksban te stemmen of op zijn minst een 
uitstel totdat alle argumenten helder zijn. 

Mocht u nog vragen hebben dan ben ik altijd bereid om uw uitleg te geven of een rondleiding te 
geven in xxx. De koffie staat klaar. 

Reactie M 
Voordat dit onderwerp binnenkort in de Tweede Kamer besproken wordt, wil ik u graag 
meenemen in de gevolgen welke wij voorzien voor onze supermarkten en nog belangrijker voor 
de kleinere kernen waarin onze drie supermarkten gevestigd zijn. Laat ik hierbij vooropstellen 
dat wij zeker voorstander zijn van maatregelen die eraan bijdragen om het tabaksgebruik terug 
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te dringen. Bij de in te voeren maatregelen moet echter wel goed gekeken en meegewogen 
worden, wat de totale gevolgen zijn van de voorgenomen maatregelen. 
Bij onze supermarkten is ons beleid erop gericht om, in samenspraak met andere ondernemers 
en verenigingen, binnen deze kleine kernen een zo breed mogelijk scala van producten en 
diensten aan te bieden. Op deze manier zorgen we ervoor dat de inwoners zoveel mogelijk in 
eigen dorp/wijk in hun behoeftes kunnen worden voorzien. Wij zien dat dit de leefbaarheid 
enorm ten goede komt; "lokaal leven, lokaal besteden" is het motto van onze kernen. Wanneer 
inwoners in het eigen dorp blijven besteden, biedt dit ook mogelijkheden voor andere 
ondernemers en diensten. Dat zorgt weer voor lokale werkgelegenheid, sponsoring van 
verenigingen, et cetera. Onderzoeken wijzen uit dat de supermarkt hierin een centrale én 
cruciale rol speelt. 

Het gevolg van de invoering van een verkoopverbod van tabak bij supermarkten, is dat je 
inwoners van het dorp/de wijk die tabak willen kopen, gaat verplichten om naar een 
tabaksverkooppunt buiten het dorp/wijk te gaan. In onze gevallen stuur je de inwoners naar de 
middelgrote plaatsen. Daar is het aanbod van horeca, winkels en supermarkten uiteraard groot, 
waarmee de kans groot is dat de inwoners ook andere goederen en diensten gaan afnemen in 
deze middelgrote plaatsen. De gevolgen zijn omzetdalingen bij de gehele middenstand in de 
kleinere kernen. De middenstand in de kleine kernen die het veelal al niet makkelijk heeft. De 
beoogde maatregel werkt oneerlijke concurrentie in de hand en zou voor een deel van de 
middenstand de doodsteek betekenen. Met een sneeuwbaleffect als gevolg; immers, als er 
minder aanbod komt, wordt het steeds moeilijker om als kleine kern zelfvoorzienend in 
basisbehoeften te zijn. 

Bij de invoering van een verkoopverbod van tabak in de supermarkten zit onze angst dus niet in 
het omzetverlies dat dit met zich meebrengt. Nee, onze angst zit in de desastreuze gevolgen 
voor de middenstand en leefbaarheid van de kleine kernen. 

Niet alleen de rokers zijn de dupe van deze voorgenomen maatregel, maar alle inwoners van de 
kleine kernen worden hierdoor getroffen. Met een verkoopverbod van tabak in alle 
supermarkten gaat de leefbaarheid van de kleine kernen in rook op! Als u niet wil dat deze 
negatieve gevolgen voor de kleinere kernen zich gaan inzetten, dan moeten er maatregelen om 
het tabaksgebruik terug te dringen ingevoerd worden die minder negatieve neveneffecten met 
zich meebrengen. 

Samen moeten we zorgen voor gezondheid en welzijn, maar laten we de lokale leefbaarheid in 
kleine kernen in dezen niet vergeten. 

Het voornemen is om vanaf 2024 te stoppen met verkoop van tabak-producten is de supermarkt. 
In het belang van de volksgezondheid een te begrijpen standpunt, immers wie wil er nu geen 
rookvrije generatie? 

Reactie N  
Dit voorstel heeft echter hele grote gevolgen voor onze supermarkt. 
Wij zijn gevestigd in een dorp van circa 6500 inwoners, en zijn daar, sinds het tankstation is 
gestopt met de verkoop van tabak, het enigste verkooppunt in het dorp. Als dit besluit wordt 
doorgezet, dan is het eerstvolgende tabaksverkooppunt, 5 kilometer verderop. 

Dit verbod heeft meer effecten, dan alleen maar het mislopen van de tabaksomzet, als dat het 
enigste is, is dat nog wel te overzien. 

De gevolgen zullen groter zijn, omdat klanten, die hun tabak dan elders moeten gaan kopen, 
waarschijnlijk ook hun overige boodschappen op een andere plaats gaan doen. Hoe groot dit 
effect zal zijn is moeilijk in te schatten. 

Naast de bedrijfseconomische gevolgen, heeft dit verbod ook op een ander vlak grote gevolgen. 
Stel dat de impact van het tabaksverbod zo groot is, dat de omzet dusdanig lager wordt, dat de 
continuïteit van het bedrijf in gevaar komt? 

Als supermarkt staan wij midden in de samenleving, zijn voor veel burgers een 
ontmoetingsplaats. Wij vergroten de leefbaarheid in ons dorp, sponseren tal van verenigingen en 
clubs en dragen bij aan een fijne leefomgeving. 
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Natuurlijk begrijpen wij dat de volksgezondheid heel belangrijk is, en dat mensen beschermd 
moeten worden tegen de verleiding van tabak en alcohol. Wellicht is het een idee, om tabak 
alleen nog maar te verkopen, vanuit een aparte ruimte, op dezelfde manier zoals we nu met 
artikelen doen in onze slijterij (gedistilleerd) Op die manier bouwen we ook een drempel in, om 
de aankoop moeilijke te maken, ook is dat voor ons, als supermarkt, beter en makkelijker te 
handhaven. Graag zou ik zien dat deze manier van verkopen van tabak vanaf 2024 mogelijk 
blijft. 

Reactie 0  
Deze mail heeft betrekking op het verkoopverbod tabak en de desbetreffende gevolgen voor 
onze onderneming. 
Ons bedrijf is gevestigd in een klein dorp genaamd xxx met 1900 inwoners. Hier is de spar het 
enige verkooppunt tabak en andere levensmiddelen. De dichtstbijzijnde winkel met 
tabaksverkoop is op minimaal 5 kilometer afstand. Wanneer onze winkel geen tabak meer 
verkoopt gaan mensen uit het dorp hiervoor naar xxx en kopen dan naast de tabak ook alle 
boodschappen daar. Hierdoor ervaren wij groot klantenverlies wat lijdt tot sluiting van onze 
winkel. Deze sluiting kan grote economische gevolgen hebben voor ons en het dorp. Dit zorgt 
ervoor dat xxx een minder ondernemend dorp wordt. Onlangs zijn de slager en Groenevakwinkel 
dier en tuin gesloten, dit heeft onze winkel het centrale ontmoetingspunt van het dorp gemaakt. 

Bij sluiting van onze winkel zorgt dit ervoor dat xxx een minder gewenst dorp wordt. Mensen 
gaan verhuizen naar dorpen met meer voorzieningen en xxx ervaart een bevolkingskrimp en 
sluiting van andere bedrijven, scholen, horecagelegenheden etc. 

Bij invoer van het verbod worden wij als dorpswinkel ongetwijfeld enorm getroffen. De 
samenhorigheid van het dorp verdwijnt. Dorpsgenoten zien de winkel als ontmoetingsplaats. Dit 
houdt in dat mensen afspreken in de koffiehoek, een praatje maken met elkaar, gezelligheid 
zoeken en geen eenzaam gevoel ervaren. Dorpsbewoners zijn gastvrij naar elkaar. Bijvoorbeeld 
in de coronatijd ervaren bejaarde, maar ook jongere mensen eenzaamheid. In het dorp zorgt 
men voor elkaar. Mensen of wij als dorpswinkel halen voor buren, vrienden en kennissen in 
quarantaine de boodschappen op en dit wordt aan de deur gehangen. 

Onze winkel zorgt voor veel werkgelegenheid voor dorpsbewoners en vrijwilligerswerk dagopvang 
xxx. 

De meeste mensen kunnen te voet of op de fiets naar de winkel. Dit is goed voor het milieu en 
voor de lichamelijke beweging. Een aantal bewoners hebben geen eigen vervoer om wekelijks 
naar Burgum te reizen voor boodschappen. Zij zijn afhankelijk van taxidiensten of familieleden 
die elke keer op en neer rijden. 

Wij zijn ons ervan bewust dan roken ongezond is hebben er begrip voor dat er alles aan wordt 
gedaan om de verkoop van tabak terug te dringen. Echter zijn wij zeer actief in het handhaven 
van de regels. Kinderen onder de 18 jaar kunnen geen tabak kopen en wij letten goed op de 
doorverkoop aan minderjarigen. De sociale controle in ons dorp is groot doordat iedereen elkaar 
kent in xxx en op elkaar let. 

De feitelijke gevolgen voor ons bedrijf is faillissement en wij doen er alles aan om dit te 
voorkomen. Ook is het niet te onderbouwen waarom supermarkten nu reeds moeten stoppen 
vooral omdat het onderzoek dat in opdracht van VWS is uitgevoerd laat zien dat de impact 
enorm is. 

Reactie P  
We begrijpen dat de tabaksverkooppunten terug gedrongen moeten worden en het roken 
ontmoedigd moet worden. 
Maar de gevolgen voor ons bedrijf zijn dramatisch. 

Niet meer compleet voor de klant, ze gaan elders tabak kopen en we zijn bang dat ze daar ook 
hun boodschappen gaan doen. Hierdoor komt de haalbaarheid van onze supermarkt in gevaar. Dit 
is weer slecht voor de leefbaarheid in ons dorp (ontmoetingsplek, sponsoring van div. 
activiteiten, pinautomaat, postagentschap). 

We hebben een supermarkt in xxx met ongeveer 1500 inwoners. 
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Onze klanten moeten ongeveer 4 kilometer rijden om tabak te kunnen kopen straks. 

We zouden het toejuichen als er een ontheffing komt. 

Reactie Q 
Het voornemen is om vanaf 2024 te stoppen met verkoop van tabak-producten is de supermarkt. 
In het belang van de volksgezondheid een te begrijpen standpunt, immers wie wil er nu geen 
rookvrije generatie? 
Dit voorstel heeft echter hele grote gevolgen voor onze supermarkt. 

Wij zijn gevestigd in een dorp, van circa 6500 inwoners, en zijn daar, sinds het tankstation is 
gestopt met de verkoop van tabak, het enigste verkooppunt in het dorp. Als dit besluit wordt 
doorgezet, dan is het eerstvolgende tabaksverkooppunt, 5 kilometer verderop. 

Dit verbod heeft meer effecten, dan alleen maar het mislopen van de tabaksomzet, als dat het 
enigste is, is dat nog wel te overzien. 

De gevolgen zullen groter zijn, omdat klanten, die hun tabak dan elders moeten gaan kopen, 
waarschijnlijk ook hun overige boodschappen op een andere plaats gaan doen. Hoe groot dit 
effect zal zijn is moeilijk in te schatten. 

Naast de bedrijfseconomische gevolgen, heeft dit verbod ook op een ander vlak grote gevolgen. 
Stel dat de impact van het tabaksverbod zo groot is, dat de omzet dusdanig lager wordt, dat de 
continuïteit van het bedrijf in gevaar komt? 

Als supermarkt staan wij midden in de samenleving, zijn voor veel burgers een 
ontmoetingsplaats. Wij vergroten de leefbaarheid in ons dorp, sponseren tal van verenigingen en 
clubs en dragen bij aan een fijne leefomgeving. 

Natuurlijk begrijpen wij dat de volksgezondheid heel belangrijk is, en dat mensen beschermd 
moeten worden tegen de verleiding van tabak en alcohol. Wellicht is het een idee, om tabak 
alleen nog maar te verkopen , vanuit een aparte ruimte, op dezelfde manier 

zoals we nu met artikelen doen in onze slijterij (gedistilleerd). Op die manier bouwen we ook 
een drempel in, om de aankoop moeilijke te maken, ook is dat voor ons, als supermarkt, beter 
en makkelijker te handhaven. Graag zou ik zien dat deze manier van verkopen van tabak vanaf 
2024 mogelijk blijft. 

Reactie R 
Graag richt ik me tot u, aangezien u woordvoerder bent van de xxx betreffende het 
preventieakkoord en het daarmee samenhangende verkoopverbod van tabak in supermarkten. 
Voordat dit onderwerp binnenkort in de Tweede Kamer besproken wordt, wil ik u graag 
meenemen in de gevolgen welke wij voorzien voor onze supermarkten en nog belangrijker voor 
de kleinere kernen waarin onze drie supermarkten gevestigd zijn. Laat ik hierbij vooropstellen 
dat wij zeker voorstander zijn van maatregelen die eraan bijdragen om het tabaksgebruik terug 
te dringen. Bij de in te voeren maatregelen moet echter wel goed gekeken en meegewogen 
worden, wat de totale gevolgen zijn van de voorgenomen maatregelen. 

Allereerst zal ik u de situatie van onze drie PLUS-supermarkten schetsen: 
• PLUS xxx - dorp van circa 2.600 inwoners met enkele omliggende kleinere dorpen waar geen 

supermarkt of tabaksverkoop gevestigd is. Verwachte verplaatsing naar andere winkels in 
middelgrote plaatsen zoals xxx en xxx, beide circa 10 kilometer verderop. 

• PLUS xxx - dorp van circa 4.000 inwoners met enkele omliggende kleinere dorpen waar geen 
supermarkt of tabaksverkoop gevestigd is. Verwachte verplaatsing naar tankshop in xxx, 
maar gezien openingstijden vooral naar middelgrote plaatsen zoals xxx en xxx, 
respectievelijk 11 en 6 kilometer verderop. 

• PLUS xxx - ligt in een wijk van xxx waar circa 4.000 inwoners wonen. Verwachte verplaatsing 
naar centrum van xxx en Duitsland, beide circa 1 kilometer verderop. 
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Bij al onze supermarkten is ons beleid erop gericht om, in samenspraak met andere ondernemers 
en verenigingen, binnen deze kleine kernen een zo breed mogelijk scala van producten en 
diensten aan te bieden. Op deze manier zorgen we ervoor dat de inwoners zoveel mogelijk in 
eigen dorp/wijk in hun behoeftes kunnen worden voorzien. Wij zien dat dit de leefbaarheid 
enorm ten goede komt; "lokaal leven, lokaal besteden" is het motto van onze kernen. Wanneer 
inwoners in het eigen dorp blijven besteden, biedt dit ook mogelijkheden voor andere 
ondernemers en diensten. Dat zorgt weer voor lokale werkgelegenheid, sponsoring van 
verenigingen, et cetera. Onderzoeken wijzen uit dat de supermarkt hierin een centrale én 
cruciale rol speelt. 

Het gevolg van de invoering van een verkoopverbod van tabak bij supermarkten, is dat je 
inwoners van het dorp/de wijk die tabak willen kopen, gaat verplichten om naar een 
tabaksverkooppunt buiten het dorp/wijk te gaan. In onze gevallen stuur je de inwoners naar de 
middelgrote plaatsen. Daar is het aanbod van horeca, winkels en supermarkten uiteraard groot, 
waarmee de kans groot is dat de inwoners ook andere goederen en diensten gaan afnemen in 
deze middelgrote plaatsen. De gevolgen zijn omzetdalingen bij de gehele middenstand in de 
kleinere kernen. De middenstand in de kleine kernen die het veelal al niet makkelijk heeft. De 
beoogde maatregel werkt oneerlijke concurrentie in de hand en zou voor een deel van de 
middenstand de doodsteek betekenen. Met een sneeuwbaleffect als gevolg; immers, als er 
minder aanbod komt, wordt het steeds moeilijker om als kleine kern zelfvoorzienend in 
basisbehoeften te zijn. 

Bij de invoering van een verkoopverbod van tabak in de supermarkten zit onze angst dus niet in 
het omzetverlies dat dit met zich meebrengt. Nee, onze angst zit in de desastreuze gevolgen 
voor de middenstand en leefbaarheid van de kleine kernen. Niet alleen de rokers zijn de dupe 
van deze voorgenomen maatregel, maar alle inwoners van de kleine kernen worden hierdoor 
getroffen. Met een verkoopverbod van tabak in alle supermarkten gaat de leefbaarheid van de 
kleine kernen in rook op! Als u niet wil dat deze negatieve gevolgen voor de kleinere kernen zich 
gaan inzetten, dan moeten er maatregelen om het tabaksgebruik terug te dringen ingevoerd 
worden die minder negatieve neveneffecten met zich meebrengen. 

Ik sta er zeker voor open om bovenstaand toe te lichten of om mee te denken in mogelijke 
oplossingen. Samen moeten we zorgen voor gezondheid en welzijn, maar laten we de lokale 
leefbaarheid in kleine kernen in dezen niet vergeten. 

Reactie S  
Ik heb begrip voor de wens om de verkoop van tabak verder terug te dringen. 
Wat ik alleen totaal niet begrijp is waarom ik (supermarkten) nu reeds moeten stoppen vooral 
omdat het onderzoek dat in opdracht van VWS is uitgevoerd laat zien dat impact enorm is. 
Het belangrijkste argument is niet zozeer de omzet die wegvalt, maar dat consumenten ook de 
overige boodschappen elders gaat doen. En wij zitten dichtbij de grens van België en daar kan 
het allemaal wel. Dus dit zou echt Europees afgesproken dienen te worden zodat er een gelijk 
speelveld ontstaat. Met het verdwijnen van de verkooppunten van tabakszaken zullen er ook 
andere services verdwijnen zoals stomerij/schoenreparatie/postpunten en mogelijk 
geldautomaten terwijl alle banken die massaal weghalen. In de kleine kernen van Nederland 
zullen door het tabaksverbod zelfs supermarken verdwijnen in die kernen. Terwijl dat vaak nog 
de enige voorziening was. Lijkt me zeer onwenselijk. In de grotere kernen zullen er andere 
omliggende winkels gaan verdwijnen. 
Als ons bedrijf geen tabak meer mag verkopen, dat is er nog een tabakswinkel in xxx. Lijkt me 
ook niet wenselijk. Die hebben nauwelijks tot geen parkeerruimte bij de winkel en ontstaat er 
parkeerdruk/verkeersdruk in een autoluw centrum. 
En wat zijn de argumenten waarom een tabakswinkel wel tabak mag verkopen en de supermarkt 
niet? Ik snap het echt totaal niet. 
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De supermarkt is in kleinere gemeenschappen een belangrijk ontmoetingspunt en vaak ook de 
sponsor van gemeenschapsactiviteiten. De e-commerce bedrijven sponseren geen sinterklaas 
intocht/ braderieën en sponseren ook geen activiteiten bij verenigingen. 
Ik wens u veel wijsheid toe. Ik roep u op om tegen de tabaksban te stemmen of op zijn minst een 
uitstel totdat alle argumenten helder zijn. 
Mocht u nog vragen hebben dan ben ik altijd bereid om uw uitleg te geven of een rondleiding te 
geven in xxx. De koffie staat klaar. 

Reactie T  
Ik heb mijn Spar supermarkt in een sociaal mindere wijk, waar ook veel oudere mensen wonen. 
Het omzetaandeel bedraagt xx%, ik snap dat het belangrijk is om de verkoop van tabak terug te 
dringen maar vind dat wij daar al veel voor doen. De tabak en aanverwante artikelen staan 
buiten het zicht van de consument en wij krijgen maandelijks een mysterie gast aan de kassa die 
een leeftijdscontrole doet. Het dichtstbijzijnde verkooppunt van tabak is 500 meter verderop bij 
een pompstation aan een doorgaande weg welke wel mag blijven verkopen, verder zal men naar 
het centrum van xxx gaan waar verder ook al mijn andere concurrenten gevestigd zijn en waar 
men dan ook meteen de rest van zijn boodschappen doet. 
Ik verwacht hier veel omzetschade van te ondervinden en vrees voor het voorbestaan van mijn 
supermarkt met alle gevolgen voor mij en mijn gezin van dien, maar ook voor de ouder 
consumenten hier in de wijk die nu nog hun dagelijks uitje hebben en dan afhankelijk worden 
van hun familie om de boodschappen in huis te krijgen. 
Verder denk ik ook dat degene die dit verzonnen hebben niet over andere gevolgen hebben 
nagedacht, zoals voorraden die de overgebleven verkooppunten moeten aanleggen en wat dat 
voor gevolg heeft. Voor inbraak en andere criminele activiteiten die daar eventueel uit voort 
komen zoals overvallen e.d. 
Men probeert de tabaksverkoop terug te dringen terwijl met tegelijkertijd de softdrugs gaat 
legaliseren rara 
Ooit is er in de USA geprobeerd de verkoop van alcohol te stoppen hetgeen geleid heeft tot het 
ondergronds gaan van deze verkoop. Wil men dat met tabak hier ook?? 
Ik denk dan ook dat dit niet de goede oplossing is en uiteindelijk alleen maar verliezers kent. 
Enerzijds wij als ondernemers, anderzijds de consument die wil blijven roken en verder moet 
gaan rijden voor hun verslaving. 

Reactie U  
Wij zouden het zeer op prijs stellen als de verkoop van Tabak niet uit de supermarkt gehaald 
wordt, xx% van onze omzet is tabak. Of wij het gaan redden als we geen tabak meer mogen 
verkopen, durf ik niet te zeggen ik ben bang van niet en er zal ook personeel op straat komen 
omdat wij onze omzet zien kelderen. 

Reactie V  
Al enige tijd leven wij in een onzekere tijd v.w.b. het voortbestaan van onze dorpssupermarkt na 
2023. Dit heeft niets met corona of wat dan ook te maken maar met het verbod op de verkoop 
van tabak per 2024. Wij hebben zeker begrip voor het feit om de tabaksverkoop terug te 
dringen, maar er speelt veel meer. Inwoners moet 7 km verderop hun sigaretje gaan halen want 
dat doen ze toch, ze blijven roken. 
Als ze daar toch zijn, doen ze ook gelijk hun boodschappen bij de supermarkt die in de buurt van 
de tabaksshop zit. 
We staan aan de vooravond van een forse verbouwing van onze winkel, daarbij moet u denken 
aan een investering van € 650.000,00 We hebben een relatief kleine supermarkt in xxx, een dorp 
met 2650 inwoners. 
Een supermarkt waar de consument naast de reguliere boodschappen ook terecht kan voor zijn 
postzegels, stoomgoed, geldautomaat. Een dorp waar verder geen andere winkels zijn, het 
middelpunt van het dorp, de supermarkt. 
Ontmoetingsplek, sponsor van activiteiten, psycholoog, adviseur, vraagbaak etc. etc. 

Pagina 12 van 24 



Verbod op tabak betekend voor ons dat we per jaar € xx minder netto-inkomsten hebben. xx 
euro per week minder inkomsten om onze rekeningen en aflossingen te kunnen betalen. xx euro 
per week minder, ga het bij een willekeurige branche in Nederland aankondigen, en iedereen 
legt zijn werk neer, STAKEN. 
Ondernemers moeten het maar pikken want die verdienen toch genoeg. 
Ik heb een gezin met 2 kinderen, mijn vrouw en ik werken samen 110 uur per week, omdat we 
het leuk vinden, maar als de inkomsten verdwijnen, zullen we gedwongen worden om te 
stoppen. Weer een dorp zonder supermarkt, geen middelpunt, geen sponsor, niets meer, 
inwoners moeten minimaal 7 km verderop boodschappen gaan doen, ook de oudjes die nu iedere 
dag op en neergelopen komen voor hun praatje en de gezelligheid. Leefbaarheid naar de klote. 

Reactie W 
Graag wil Ik ons eerst even voorstellen, wij, Cees (73) en dochters Sandra en Laura, runnen de 
laatste buurtsupermarkt in xxx met ongeveer 1700 inwoners. 

In de afgelopen jaren zijn de meeste winkels verdwenen en er is alleen nog een slagerij en onze 
buurtsuper over. Om te overleven moeten wij een compleet assortiment kruidenierswaren, 
brood, AGF, drogisterijartikelen, PostNL service, stomerijservice, bezorg service enz. kunnen 
aanbieden voor onze klanten en daar hoort ook de verkoop van tabak bij. Zonder de omzet (van 
12% tabak verkoop) zijn wij niet compleet en gaan de klanten voor tabak naar plaatsen buiten 
ons dorp en nemen daar dan ook de andere levensmiddelen en dat kan niet de bedoeling zijn. 
Het resultaat zal zijn dat er in de toekomst geen winkel meer zal zijn in ons mooie dorp en 
verdwijnt zo het dagelijkse sociale contact met de bewoners onderling. 
Wij hebben begrip dat de verkoop van tabak teruggebracht moet worden in de winkel maar voor 
ons is het noodzakelijk om het op de voorgeschreven voorwaarde te mogen verkopen. De 
leeftijden controle en het niet zichtbare schap van de tabak. 
Gezien de toekomst van onze buurtsuper, het dorp en daar twee van onze dochters de zaak 
willen voortzetten hopen wij dat het verdwijnen van de tabak verkoop geen doorgang zal vinden. 
Vooral voor de kleine kernen is het voortbestaan van de plaatselijke winkels van groot belang, 
onze dorpelingen bv moeten dan minimaal 6 kilometer reizen 
naar het dichtbij zijnde dorp voor hun dagelijkse levensmiddelen (denk ook aan de oudere en 
minder validen mensen). 
Wij hopen dat dit voorstel niet door gaat en van tafel wordt geveegd in het belang van de 
winkels in de kleine dorpen van ons land. 

Reactie X 
Hierbij wil ik even reageren wat de gevolgen voor ons zijn wanneer wij geen tabak meer in de 
winkel mogen verkopen. 

Wij hebben een Spar in xxx. Klein stadje waar 800 inwoners wonen. Wij hebben een hoge omzet 
in tabak. Wanneer wij geen tabak meer mogen verkopen zullen de mensen naar de omliggende 
steden gaan om daar tabak te kopen. Hierdoor zullen zij daar ook de boodschappen gaan doen 
waardoor wij een enorm omzetverlies zullen krijgen. Of er dan nog een bestaansrecht is voor 
onze buurtsuper, is dan nog de vraag. Terwijl de buurtsuper een grote impact heeft voor de 
leefbaarheid in een stad. Als de leefbaarheid hierdoor hard afneemt hoe komt het dan met onze 
restaurants en kroegen. En komt het toerisme dan nog wel? Ik kan u verzekeren wanneer het 
tabak weg genomen wordt uit de supermarkten dat voor veel faillissementen zal zorgen. 
Ik snap dat de wens is om het verkoop van tabak verder terug te dringen. De supermarkten 
hebben het allemaal achter gesloten deuren. De consument ziet het niet en moet er om vragen. 

Reactie Y 
Dat wij als uitermate tegenstanders van het roken een mail naar u sturen is in allerzins een rare 
situatie maar wij willen toch graag onze noodkreet aan u kenbaar maken. 
Wij zijn met onze Plus supermarkt gevestigd in de kern van xxx. Wij bedienen daar een direct 
marktgebied van ongeveer 6500 inwoners en hebben wekelijks 9200 klanten bij ons in de winkel. 
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Wij hebben hiermee een grote aantrekkingskracht in ons primair marktgebied als ook in de 
omliggende wijken van de grote stad en dorp. 
Onlangs hebben we een onderzoek laten uitbrengen voor wat betreft de consequentie op het 
wegvallen van de verkoop van tabak (zie hiervoor de bijlage). 
Deze is zéér hoog te noemen. In dit onderzoek is zelfs nog niet gekeken naar het ontzorgen van 
de consument. Op bijvoorbeeld 3km westelijke kant en 5km oostelijke kant van onze vestiging 
ligt een winkelcentrum waar de klant zijn dagelijkse boodschappen kan doen bij onze con-
collega en is de voorziening, zoals deze nu nog door onze wetgever wordt ingevuld, bevindt zich 
tevens daar ook een verkooppunt voor tabaksartikelen. Naast het wegvloeien van onze 
tabaksomzet is onze angst veel meer gelegen in het feit dat onze onderneming moelijker 
rendabel is om het voortbestaan nog te kunnen garanderen na het ingaan van het verbod op 
verkoop van tabaksartikelen in de supermarkt. 
Met het wegvallen van de supermarkt in de kern van de wijk zal naast de werkgelegenheid ook 
de omliggende retailers het lastiger krijgen in het voortbestaan van hun bedrijf. Wij hebben hier 
een grote aantrekkingskracht voor deze ondernemers. 
Dan zijn er in onze winkel een druk pakketpunt van PostNL en hebben wij de voorziening van een 
geldautomaat van Geldmaat, en een servicepunt voor de stomerij. 
Wij snappen best als geen ander dat de verkoop van tabak voor de gezondheid van onze 
medemens zal moeten worden teruggedrongen maar het kan nooit de bedoeling zijn geweest van 
de wetgever om zelfstandige ondernemers hiermee in een financieel lastig parket te brengen. 
Uit de vele gesprekken die wij al hebben gehad met bijvoorbeeld aanbieders van tabak, maar 
ook met verantwoordelijke van verkoop loten van de Nederlandse loterij, is de algemene 
tendens in het land dat de aanbieders die na 2024 nog de vrijstelling hebben van verkoop tabak, 
de toestroom vanuit de supermarkten niet verwerkt gaan krijgen. Dit is ook gebleken uit een 
onderzoek dat recent is uitgevoerd door VWS. 
Dan laten wij tot nu toe nog onbesproken dat voor ons als redelijk solitaire winkel ook een 
oneerlijke concurrentie gaat ontstaan ten opzichte van onze con-collega's die gevestigd zijn in 
een winkelcentrum of nabij een tabaksverkooppunt. 

Wij hopen dat uit deze korte uiteenzetting voor de gevolgen van de verminderde verkooppunten 
tabak een heroverweging van het proces kan worden gemaakt. 
Verder zijn wij van harte bereid om onze schriftelijke toelichting ook fysiek kracht bij te laten 
zetten in de vorm van een persoonlijk gesprek. Daarbij bent u uiteraard uitgenodigd om eens in 
het mooie xxx te komen kijken hoe hier daadwerkelijk de situatie is. Wellicht hebben wij dan 
ook de mogelijkheid om dit met cijfers te doen ondersteunen. 

Reactie Z  
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de verkoop van tabak in ons dorp xxx en de gevolgen 
ervan. 
Allereerst ben ik geen voorstander van het gebruik van tabak en groot voorstander om het 
gebruik te verminderen voor iedereen. Wel heb ik er problemen mee dat we in een dorp met 
3000 inwoners oneerlijke concurrentie creëren door de verkoop van tabak uit de supermarkt te 
halen. 

xxx is een klein dorp omringd met enkele kleine dorpen op 3-4 km afstand en daarom heen een 
kring met grote plaatsen op 10-15 km afstand. 
De klanten uit de omliggende plaatsen komen geregeld de boodschappen bij mij in de winkel 
kopen, maar wanneer er geen tabaksverkoop meer is worden ze gedwongen om elders de tabak 
te kopen en dat zal in de grotere plaatsen zijn. 
De klanten uit ons dorp zullen ook geregeld richting de grotere plaatsen moeten voor de 
aanschaf van tabak en gaan daar dan ook de dagelijkse boodschappen kopen, want ze zijn er 
toch al. Gemiddeld kopen 400 klanten tabak, onze gemiddelde besteding is € xx per kar, dit 
komt neer op € xxx per week. 
In 2019 heb ik mijn supermarkt in zijn geheel opnieuw opgebouwd met een investering van 3 
miljoen euro. Wanneer de klanten door het verbod op de tabak in de supermarkt naar een 
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grotere plaats worden gestuurd is het risico dat ik mijn aflossingen niet meer kan betalen met 
alle gevolgen van een faillissement. 

Jaarlijks sponsor ik vele sportverenigingen in ons dorp, maar ook in de dorpen rondom xxx. 
Tevens adverteer ik in de plaatselijke krantjes van de hondenvereniging tot de toneelclub. 
Wanneer klanten elders de boodschappen gaan doen is er geen gelegenheid meer tot lokale 
sponsoring. 
Laten we niet vergeten dat een supermarkt in een kleinere kern de ontmoetingsplaats is voor 
zowel jong als oud. Op woensdagochtend hebben we altijd een koffie uurtje voor de 
ouderen/bejaarden van ons dorp. Dit is echt een uitje voor velen. 
Conclusie is dat bij verbod op tabak in de supermarkt dit grote gevolgen heeft voor de 
plaatselijke leefbaarheid in kleine kernen. 
Mijn verzoek aan jullie leden van de Tweede kamer om bovenstaande mee te nemen in jullie 
overweging. 

Reactie AA 
Aangezien de verkoop van tabak in supermarkten binnen enige tijd wordt verboden, zou ik graag 
uiteen willen zetten, wat voor gevolgen dat heeft voor onze zaak. 
Allereerst wil ik benadrukken, dat ook ik begrijp dat we naar een rookvrije generatie moeten. 
Alleen de manier waarop stuit mij een beetje tegen de borst. 
De laatste jaren hebben wij al diverse maatregelen genomen om tabak minder zichtbaar te 
maken. Maar een roker is vaak een verslaafde, en zal dus zijn weg zoeken om toch aan tabak te 
komen. Dat betekent dat hij naar een grotere plaats [in ons geval op 9 km] zal gaan om tabak te 
kopen. 
Het risico daarvan is, dat er een grote kans is dat dan [omdat men er dan toch al is] de rest van 
de boodschappen daar dan ook worden gehaald. 
Wij zitten in xxx aan de rand van het land, hebben de laatste decennia de verschraling van het 
winkelaanbod zien gebeuren. En zijn nu heel bang, dat de omzet die wij gaan verliezen, ons heel 
veel gaat kosten. Daar komt bij dat wij enige tijd terug flink hebben geïnvesteerd in totale 
nieuwbouw van onze supermarkt. Het aandeel tabak is bijna 12%. Ik hoef u dan ook niet te 
vertellen, dat de impact, als dit wegvalt enorm is. En ik weet bijna zeker dat, dat percentage 
nog hoger gaat uitvallen door aankoop van levensmiddelen in grotere plaatsen. 
De gevolgen zijn desastreus, omzetverlies, maar bovenal zullen wij grote moeite krijgen om aan 
onze aflossingsverplichtingen te voldoen. Met als gevolg daarvan , hoogst waarschijnlijk 
ontslagen. En dat in een regio waar de banen echt niet voor het opscheppen liggen. 
Wij zijn een kleine supermarkt, een ontmoetingsplaats ,een sponsor van tal van 
dorpsactiviteiten, een sociaal gebeuren. En ik ben bang dat als zo'n groot deel van de omzet 
wegvalt, op den duur bijvoorbeeld de geldautomaat of post servicepunt ook gaat verdwijnen. 
In het verleden hebben we alles aangegrepen om zoveel mogelijk leefbaarheid in het dorp te 
behouden, en dit wordt nu door de overheid tegen gewerkt. 
Ik hoop dat u inziet dat dit alles ons enorm bezig houdt. En hopen dat u als kamerlid, onze 
argumenten wilt meenemen in het betoog van uw partij. 

Reactie BB  
Graag willen wij onze zorgen uitspreken over het verkoopverbod van tabak in supermarkten. In 
onderstaande tekst willen wij aangeven wat dit voor ons als bedrijf betekent en wat hiervan de 
gevolgen voor xxx zijn. 

Allereerst willen wij ons kort voorstellen. Wij zijn familie de Jong en zijn al sinds 1872 winkelier 
in het dorp xxx. Onze voorouders zijn als Koloniale waren winkel gestart, waarbij het maken en 
verkopen van sigaren dagelijkse gang van zaken was. Inmiddels zijn wij de 5e en 6e generatie 
werkzaam in een complete, moderne supermarkt onder de vlag van Coop. Daarnaast hebben we 
sinds 2019 een volwaardige DA Drogist weten te behouden en nieuw geopend in het 
winkelcentrum. 
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Wij hechten enorm veel waarde aan verkrijgbaarheid van een volwaardig aanbod. Al jaren doen 
wij ons stinkende best om het dorp compleet te houden zodat iedere consument al zijn/haar 
boodschappen in xxx kan blijven doen. Daarnaast profiteren alle sport, cultuur- en 
buurtverenigingen van onze sponsoring en goodwill. Wij besteden veel tijd en energie aan 
ouderen en bijvoorbeeld dementievriendelijk winkelen. 

Wij begrijpen de wens om het gebruik van tabak verder terug te dringen. Echter heeft het 
verbieden van de verkoop van tabak voor het dorp en ons bedrijf enorme consequenties. 

In ons dorp is er dan namelijk geen verkooplocatie van tabak. Gevolg zal zijn dat deze klanten 
elders hun tabak zullen gaan kopen en daarbij ook de dagelijkse boodschappen. In de huidige 
situatie bestaat 8% van onze omzet uit tabak verkoop. Wij maken ons zorgen over de continuïteit 
van ons bedrijf wanneer deze omzet wegvalt. Als er na 2024 geen tabak meer verkocht mag 
worden in onze winkel, zien wij een enorme afvloeiing tegemoet. 

Met dit gegeven voorzien wij ook consequenties voor de werkgelegenheid binnen ons bedrijf. Een 
lagere omzet betekent verhoudingsgewijs hogere kosten, daar waar wij nog geen oplossing voor 
zien. Daarnaast staan wij aan de vooravond van een noodzakelijke fusie PLUS - Coop. Wij zijn 
genoodzaakt een enorme investering te gaan doen, waarbij de meer jaren prognose is gebaseerd 
op een verkoop inclusief tabak. Dit heeft invloed op de besluitvorming en voortzetting van ons 
bedrijf. 

Wij zouden graag het huidige ontmoedigingsbeleid voortgezet zien worden met een geleidelijke 
daling van tabak verkoop tot gevolg. 

Reactie CC  
Hierbij reageren wij en delen jullie mede dat het verbod op de verkoop tabakswaren voor 
buurtwinkels en supermarkten fatale gevolgen zal hebben, dit blijkt nu al het geval anno 2022, 
in een situatie die zich nu voor doet op landelijk niveau, handel en omzet verlies gezien de 
verkoop, het aanverwante artikelen zijn, waar voor de burgers naar onze winkels komen, het nog 
altijd een (bepaald) keuze van de burger zelf is. 

Wij als Buurtwinkels en Supermarkten al functioneren al als politie agent, gezien de NIX 18 
Controle, met de nadruk op het feit dat de Overheid, een Maatschappelijk probleem heeft, met 
name bij de nieuwe jeugd, niet weet dit op te lossen en in te vullen, waarbij het bedrijfsleven 
wordt ingeschakeld. (Troubleshooter). De Illegale handel welvarend, zijn intrede doet. 
Als we kijken naar de situatie die Buurtwinkels vervullen in een straal van 10 km, gezien wij hier 
in een grensstreek, gebied zitten, België, Duitsland, worden zijn wij al de dupe van het aanbod 
vanuit het buitenland, mede vooral België. 
Wij in een dorp zitten waar de leefbaarheid, sociale ontmoeting plekken intact worden 
gehouden, als deze verdwijnen, door omzet verlies, betekend op lange termijn, slaapdorpen, 
handel dood, dorpen dood. 
Het is belangrijk argument, niet zozeer de omzet die wegvalt, maar dat consumenten ook de 
overige boodschappen elders gaat doen. Wat nu al het geval is hier in dit grens gebied, en dat 
niet alleen, maar ook landelijk, het grens gebied, de lijn, Groningen- Limburg, Zeeland. Waar 
omliggende landen Duitsland en België liggen, De grens streek heeft het hard te voorduren als 
het gaat om zulke artikelen, maar dat leeft niet in de rest van Nederland. Vooral in de Randstad. 
Het is niet te onderbouwen waarom Buurtwinkel, supermarkten nu reeds moeten stoppen 
vooral omdat dit een onderzoek is, en dat in opdracht van VWS is uitgevoerd laat zien dat de 
impact enorm is. 
Met het verdwijnen van Buurtwinkels, supermarkten komen andere sociale zaken te vervallen, 
die van belang zijn voor de burgers in dorpen, zoals Geldautomaten, postagentschap, huis 
artsen, en andere services, zoals bakkers, slagers, boerderij winkels, enz. het is een mix van alle 
bedrijfstakken die de eerste levensbehoefte kunnen willen invullen, in een dorp of Buurt. 
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Daarbij nog niet te denken aan alle andere bedrijfstakken die hier worden vervuld, Horeca, 
Musea, Zorg Instellingen, senioren woningen, sociale instellingen voor de opvang van mensen die, 
de weg kwijt zijn, verenigingen, al met al de Buurtwinkels vervullen een sociale functie. 
Wij als Buurtwinkel, kleinere supermarkt, een gemeenschappelijke rol spelen in het vervullen 
van neven activiteiten, denk maar aan sponsering. 
Dit alles, zou een beeld moeten vormen welke functie Buurwinkels supermarkten vervullen in 
vooral dorpen zoals hier, 
Wanneer Buurwinkels weg vallen, in hun voor bestaan, niet meer kunnen bol werken, zal dit voor 
velen een onaangename impact hebben, voor het doen van boodschappen in de buurt, waarbij 
veel aanverwante artikelen een belangrijke rol spelen. 
Al met al denken wij dat de Buurwinkels en Supermarkten, afhankelijk zijn van veel aanverwante 
artikelen, om het voort bestaan van deze winkels te handhaven, het een keuze is van de burger, 
wat hij eet en drinkt, en waarmee hij zijn lichaam mee voedt. 

Het een motto is; 
Als je als Nederlander gebruik maakt van een legaal genotsmiddel (sigaret, Alcohol), ben je een 
crimineel, zodra je gebruikt maakt van andere illegale middelen die verboden zijn in Nederland, 
ben je een held. Je wordt gestraft, je bent op het verkeerde pad, krijgt tbs, onderdak, en 
uitkering. 

Hopende, dat U in de tweede kamer, een beeld krijgt, wat voor gevolgen het heeft kan hebben 
indien U de aanverwante artikelen, die wij in Buurtwinkels en supermarkten, in Nederland 
verkopen, (nu al) achter slot en grendel zet, definitief, verbannen wordt. 

Reactie DD  
Sinds 2020 ben ik franchise-ondernemer van een PLUS supermarkt, gevestigd in xxx. 
Deze supermarkt is het enige tabaksverkooppunt in het dorp en voor de omliggende dorpen. Op 
het moment dat wij geen tabak meer mogen verkopen in onze supermarkt zullen mijn klanten 
hun rookwaren moeten halen in de grote stad. Dit betekent niet alleen dat mijn tabaksomzet 
wegvalt, maar ook dat een belangrijk deel van mijn klanten de overige boodschappen ook zullen 
gaan doen in xxx. 
Het aandeel tabaksomzet van mijn winkel ligt ongeveer op 12%. Ongeveer 8% van deze omzet 
valt samen met de aanschaf van andere producten in mijn supermarkt. Als deze omzet wegvalt 
wordt de exploitatie van de winkel zeer moeilijk. Dit kan ertoe leiden dat de enige supermarkt 
in het dorp zal verdwijnen, inclusief de extra diensten 
die wij aanbieden (postpunt, pakketdienst, drogisterij). Dit is absoluut niet goed voor de 
leefbaarheid en de saamhorigheid in het dorp en natuurlijk ook niet voor de werkgelegenheid. 
Leegstand en verschraling van aanbod, toch al een belangrijk item in winkelgebieden, zal 
toenemen. Voor het platteland is dit echt een belangrijk 
punt: de plaatselijke supermarkt is nodig voor de samenhang - zeker voor de ouderen. 
De vorige Staatssecretaris van volksgezondheid, de heer Blokhuis, heeft dit aspect ook al onder 
ogen gezien en heeft erop aangedrongen om dit te laten meewegen in de uiteindelijke 
besluitvorming. Daarnaast zal het verdwijnen van de enige supermarkt uit het dorp ertoe leiden 
dat er veel meer autoverkeer zal ontstaan: ofwel vanwege bezorgdiensten, ofwel vanwege het 
noodgedwongen boodschappen moeten doen in de 
grote stad. Dat extra autoverkeer ook schadelijk is voor milieu en gezondheid hoef ik 
uiteraard niet toe te lichten. Ik begrijp heel goed dat roken slecht is voor de gezondheid en dat 
ontmoedigende maatregelen kunnen helpen om het roken tegen te gaan. Ook mijn supermarkt 
heeft daartoe al de nodige stappen ondernomen. De 
voorgestelde nieuwe maatregelen zijn echter niet evenwichtig: voor sommige ondernemers zijn 
die uitermate gunstig (dichtbij een toegestaan tabaksverkooppunt en dus meer reguliere omzet) 
en voor sommige ondernemers uitermate ongunstig (geen tabaksverkooppunt in de buurt en dus 
verlies van reguliere omzet). 
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Ik verzoek u daarom met klem de voorgestelde maatregelen niet op korte termijn in te voeren, 
maar eerst de negatieve gevolgen nader te laten onderzoeken en/of maatwerk te leveren op 
basis van de specifieke situatie van een supermarkt. 

Reactie EE  
Ik schrijf u deze email naar aanleiding van het stoppen van verkoop van tabaksartikelen in de 
supermarkt. Ik ben zelf eigenaar van een supermarkt in xxx dit is een (dorp) in een geïsoleerde 
wijk van xxx. Het dorp ligt klem tussen de Shell en de ECT containers. 
Wij zijn de enige supermarkt in het dorp en ook het enige verkooppunt van tabak in het dorp. De 
bewoners zullen dus in de toekomst, als iemand tabak wil kopen het dorp verlaten om aan de 
tabaksbehoefte te kunnen voldoen. Wat mogelijk ook de overige omzet van mijn supermarkt kan 
schaden. En de toekomst van onze supermarkt en leefbaarheid van het dorp. Wij doen op dit 
moment veel aan sponsering van lokale verenigingen. Ik snap hoe slecht tabak is, voor de 
gezondheid van de mens. 
Ik persoonlijk ben een fanatieke hardloper en wielrenner. Maar ik denk dat er een uitzondering 
moet komen voor supermarkten om tabak te kopen waar in de weide omgeving geen 
tabaksverkoop punt is. Bij mij is dit ruim 5 kilometer. 

Reactie FF  
Allereerst wil ik benadrukken dat wij als winkeliers voorstander zijn van het verlagen van het 
aantal rokers en de huidige acties/regels die de overheid hanteert om dit te bereiken. Het kan 
echter niet zo zijn dat wij door deze (nieuwe) regels, dusdanig hard worden geraakt, dat wij ons 
bedrijf moeten beëindigen of de bedrijfsactiviteiten moeten verminderen waardoor de 
leefbaarheid van de dorpen waar wij gevestigd zijn, verlaagd wordt. 

De leefbaarheid van deze dorpen is in de afgelopen jaren sterk afgenomen doordat er steeds 
meer winkels sloten of zijn verhuisd. Het enige wat overbleef zijn de verschillende 
supermarkten, zoals het vandaag de dag is. Deze buurtwinkels hebben bestaansrecht omdat ze 
op een redelijke afstand (tussen de 6 en 10 kilometer) van het centrum zijn gelegen en omdat 
het assortiment en de diensten/services zijn aangepast aan de wensen van het dorp. Enkele 
diensten/services zijn bijvoorbeeld PostNL, stomerij, beltegoed en geld opnemen. Hier valt ook 
tabak onder. 

De omzetaandelen van tabak voor onze winkels zijn als volgt: 
xxx %, xxx %, xxx % 

De klant die tabak koopt combineert in de aankoop vaak meer artikelen dan alleentabak en 
deze productgroep zorgt zo voor een binding met de winkel. 

Wanneer deze groep mensen gedwongen wordt om in xxx of een andere plaats de tabak te 
moeten kopen, zorgt dit voor een grote afname van onze omzet. Wij schatten de afname per 
winkel op 40% bruto omzet. De winkels in xxx en xxx zullen het zeer moeilijk krijgen en 
waarschijnlijk moeten sluiten. Dit heeft als gevolg dat de leefbaarheid in deze dorpen zal 
afnemen. De winkel is namelijk ook voor veel mensen een ontmoetingsplek en verbind de 
verschillende leeftijden met elkaar omdat in de winkel samen gekocht en gewerkt wordt. De 
winkels zijn in onze gevallen ook de sponsor van diverse sportactiviteiten, zoals voetbal en 
tennis. Deze gemeenschapsactiviteiten hebben er ook onder te leiden wanneer de buurtwinkel 
verdwijnt. Er verdwijnen ook banen, omdat de winkels moeten sluiten of moeten inkrimpen. 

Naast de gemeenschap die hier de nadelen van zal ondervinden, zullen ook de andere, nog 
overige winkels en/of horecagelegenheden hier geen voordeel van hebben. Sterker nog, 
waarschijnlijk zal de klantenstroom voor hen ook deels opdrogen omdat de klanten zich meer 
moeten richten op, in dit geval, xxx. In xxx is bijvoorbeeld begin dit jaar weer een snackbar 
geopend en deze versterkt de buurtwinkel en andersom. Dit zal wegvallen wanneer de 
klantenstroom opdroogt. 
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Ook voor ons privé heeft dit grote gevolgen, als relatief jong bedrijf zijn wij nog volop bezig met 
investeren en verduurzamen, dat is allemaal voor niets als de winkel moet sluiten en misschien 
wel faillissement moeten aanvragen. 

Hopelijk begrijpt u dat een dergelijke maatregel, zoals het verkoopverbod tabak, zal leiden tot 
meer nadelen dan voordelen. Vooral voor de kleinere kernen kan dit de doodsteek zijn. 

Reactie GG  
Bij deze wil ik u vragen voor uitstel van het verbod tot verkoop van tabak in supermarkten. 
Voor ons als dorpswinkel zijn de gevolgen van dit verbod erg groot. Door het verkoopverbod van 
tabak zullen wij waarschijnlijk ongeveer 15% omzet verliezen waar we eigenlijk niet zonder 
kunnen om de winkel een bestaan in de toekomst te kunnen bieden. Wij zijn de enige winkel nog 
in het dorp. Dus na dit verbod zal er geen tabak meer te koop zijn in ons dorp wat betekend dat 
er nog meer mensen de boodschappen elders gaan doen wat als gevolg heeft dat het 
voortbestaan van onze winkel op het platteland zeer onzeker wordt. Tuurlijk is er begrip voor 
om de verkoop van tabak verder terug te dringen maar ik maak me ook zorgen om de impact die 
dat zal hebben. Wij als enige winkel in het dorp is een belangrijke sociale ontmoetingsplek in 
onze gemeenschap. Ook bieden wij nog veel service in de vorm van een pinautomaat, PostNL 
punt, stomerij enz. Ook zijn wij als winkel een belangrijke sponsor van diverse sportverenigingen 
en vele gemeenschapsactiviteiten. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd hoe belangrijk de verkoop van tabak nog is 
voor deze winkel op het platteland. 

Reactie HH  
De impact van een verbod van de tabaksverkoop in onze buurtsuper is zeer groot. Onze winkel 
heeft een verkoop vloeroppervlak van 400 M2 met een weekomzet van 30K hier van is het 
aandeel in tabak xx %. We lopen daarbij het risico dat onze huidige klanten dan ook hun overige 
boodschappen elders gaan doen. Wij hebben als buurtsuper ook de functie van "bank" omdat de 
dichtstbijzijnde geldmaat zich op 2 kilometer afstand bevindt. Er wonen veel senioren in onze 
wijk die gebruiken maken van onze service, zoals postpunt, stomerijservice etc. Bij het 
verdwijnen van onze winkel vervalt ook een ontmoetingsplaats voor vele klanten in onze wijk. 
Het feitelijke gevolg voor onze winkel is, dat wij waarschijnlijk zoveel omzet gaan verliezen, dat 
continuering in groot gevaar komt. Ook gezien mijn leeftijd (59) is het ook haast niet mogelijk 
om nog ergens anders in te investeren om de winkel rendabel te maken. Wij spreken onze hoop 
uit, dat er nog eens goed bekeken wordt wat de mogelijkheden zijn voor de buurtsupers. 

Reactie II  
Naar aanleiding van het binnenkort te behandelen tabaksdebat, stuur ik u (als woordvoerder van 
het preventiebeleid van uw partij) deze brandbrief. Als eerste wil ik vermelden dat ik absoluut 
voorstander ben van een rookvrije samenleving, echter denk ik dat een verkoopverbod voor 
tabak in (dorps-) supermarkten niet de goede weg is om dit te bereiken. Hiervoor heb ik een 
aantal beweegredenen. 
Mijn pleidooi behelst met name dorpssupermarkten, aangezien daar vaak geen 
tabaksspeciaalzaak is en er ook geen mogelijkheid meer is tot het starten ervan. Kort 
samengevat vind ik dat dorpssupermarkten een uitzonderingspositie moeten krijgen of in ieder 
geval de mogelijkheid tot het starten van een speciaalzaak hebben, om te voorkomen dat 
dorpscentra in verval raken en hiermee de leefbaarheid van het platteland. Mijn argumenten 
luiden als volgt.. 

Allereerst is het grootste probleem natuurlijk dat tabak verslavend is en de drang van een 
verslaving is groot. Om aan de behoefte voldaan te worden gaat de verslaafde (klant) op zoek 
naar mogelijkheden om in zijn behoeften te kunnen voorzien, hier heeft men veel voor over. Zie 
bijvoorbeeld ook het gedrag van een junk. 
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Op het platteland, waar geen tabaksspeciaalzaken zijn gaat men naar de locaties waar deze zich 
wel bevinden. Men zal daar echter niet alleen tabak kopen, maar ook andere 
producten/boodschappen. Hierdoor loopt de dorpssupermarkt niet alleen zijn tabaksinkomsten 
mis, maar nog vele malen meer aan overige boodschappen die nu elders gedaan wordt. Als ik 
naar mijn eigen supermarkt kijk, waarbij het tabaksaandeel zo'n 10% is (best fors, maar xxx 
heeft ook geen gezonde levensstijl helaas), valt ten eerste dus zo'n 10% omzet weg, maar 
daarnaast verwacht ik dat er nog eens 25-40% omzet wegvalt door het 'tabakstoerismd naar de 
speciaalzaak en bijkomende boodschappen in die plaats. Dit zou voor ons het einde van onze 
supermarkt betekenen die toch al meer dan 100 jaar een familiebedrijf is en met een 
oppervlakte van zo'n 1200m2 geen kleine supermarkt is. Bovendien zijn wij de dichtstbijzijnde 
supermarkt voor zo'n 8000 inwoners. Verder is de supermarkt het vliegwiel voor de overige 
detailhandel in het dorp. Verval in de supermarkt betekent ook groot verval in de voorzieningen 
van het dorp. Naast het verdwijnen van meer detailhandel, betekent het ook verlies van 
sponsoring voor de sport- en culturele verenigingen van het dorp (en zelfs uiteindelijk 
waardedaling van de huizen in het dorp). Verder speelt bij ons nog specifiek het probleem van 
accijnstoerisme naar Duitsland, zowel naar het oosten als zuiden ligt de grens binnen 8 km en 
veroorzaakt veel afvloeiing van omzet naar ons buurland. Ik heb zelf weleens het gevoel dat 'Den 
Haag' denkt dat Nederland een eiland is, maar we hebben een hele lange grensstreek waarbij 
onze buurlanden gretig profiteren van de Nederlandse accijnzen, zie ook bijgevoegd rapport naar 
de gevolgen van de accijnsverhogingen op alcohol 2014. Wat me verder ook steekt is dat in 
Duitsland het zelfs nog mogelijk is om reclame te maken voor tabak, middels tv schermen in de 
winkel e.d. (als voorbeeld heb ik een paar foto's toegevoegd die ik afgelopen zomer (vol 
verbazing) heb genomen in Duitsland. 

Als men echt stappen wil maken naar een rookvrije samenleving zal een gebruiksverbod meer 
soelaas bieden dan een verkoopverbod. Verbied het roken in openbare gebieden, omgeving van 
scholen, pretparken e.d., maar vooral ook: investeer in het HANDHAVEN hiervan. Uiteindelijk wil 
men het gebruik verminderen, mijns inziens zal dit amper het geval zijn door verkoop 
belemmerende maatregelen op te leggen (desnoods verdwijnt een deel van de handel naar het 
illegale circuit), maar meer door voorlichting en handhaven rookverbod op de plekken waar 
roken niet is toegestaan. (en het allerliefst aanpak op Europees niveau, om ontwijking naar 
buurlanden te voorkomen) 

Reactie JJ  
Bij deze wil ik mijn zorgen uitspreken over het verbod tot verkoop van tabak in onze winkel. Wij 
zijn een kleine(re) Spar supermarkt in het oude kerkdorpje xxx, hier ben ik zelf reeds 20 jaar als 
ondernemer. 
In ons dorpje hebben wij als Spar winkel een echte wijkfunctie, bejaardentehuis om de hoek, 
sociale functie naar omwonenden etc. Wij verkopen op het moment xx% van onze omzet aan 
tabak, hierdoor valt een groot gedeelte van onze omzet, maar ook een hoop marge weg. 
Daarnaast kopen de klanten die tabak komen halen, vaak ook nog even een broodje of zo, 
waardoor ik die omzet ook kwijt raak. 

Er ligt een groter winkelcentrum hier in de buurt, op 1,5 km van ons af. Hier zit op het moment 
een hele goede speciaalzaak aan tabak. Ik verwacht dat de klanten die tabak nodig hebben, daar 
dus zeker naar toe zullen gaan. Tegenover de tabakszaak zit een grote jumbo, maar ook een 
grote AH zit in het citycentrum. 

Zodra "mijn" tabaksklanten hun loop naar het citycentrum vinden, zullen ze hoogstwaarschijnlijk 
daar ook hun boodschappen halen. 

Als de omzet tabak wegvalt in mijn winkel, zal de leefbaarheid van onze winkel echt in het 
gevaar komen. Mocht onze winkel verdwijnen, betekent dit een aderlating in ons kerkdorpje. 
Daarnaast kunnen de mensen dan nergens meer geld op nemen, moeten ze naar het centrum 
voor hun pakketjes, maar missen ze tevens een bakker in het dorp, en wat misschien nog wet 
belangrijker is, een sociale ontmoetingsplaats.. 
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Ik hoop met bovenstaand verhaal een duidelijk beeld te hebben kunnen schetsen, en de ernst 
van de situatie betreffende het verbod op verkoop van tabak. 

Reactie KK 
wij zijn een supermarkt in een dorp. als de tabaksverkoop wegvalt moet ik helaas al 1 
personeelslid ontslaan maar dat is niet het ergste. als daarnaast de consument het dorp af moet 
voor de aankoop van tabak en gaat meteen ook zijn boodschappen elders doen dan kan ik de 
winkel gaan sluiten. er  blijft dan weinig over in dit dorp, wat de leefbaarheid niet ten goede 
komt. ik zelf ben ook tegen roken maar kom dan met een landelijk verbod nu word ik 
onevenredig hard getroffen door deze maatregel en zie de toekomst somber in. 

Reactie LL 
Via deze weg wil ik graag u aandacht voor het volgende. Mijn man en ik hebben een kleine 
buurtsuper van de formule COOP-Compact in xxx. Wij werken met totaal ongeveer 10 
medewerkers (5 fte) in deze winkel en hebben naast de normale werkzaamheden ook een 
duidelijk buurtfunctie. De mensen komen bij ons langs om even te praten of voor een uitje. Onze 
klanten zijn met name oudere uit de buurt en veel bewoners van een zorginstelling (psychiatrie). 
De tabak omzet in onze winkel is ongeveer xx% van de totale omzet. Indien deze verdwijnt dan 

is het voor ons niet meer mogelijk om een rendabele exploitatie te voeren. Het wegvallen van de 
omzet tabak heeft ook waarschijnlijk tot gevolg dat rokers ergens anders hun totale 
boodschappen gaan doen. Wij zijn dan ook genoodzaakt om de winkel als het een definitief 
besluit wordt te sluiten. 

Dit heeft dus o.a. de volgende gevolgen: 
• Ontslag voor onze medewerkers 
• Geen inkomen meer voor mij en mijn man en ook schulden door de sluiting 
• Geen buurtfunctie meer voor de zorginstelling en voor de bewoners. 
Wij hopen dat u inziet dat ondanks de gezondheidsgevolgen van tabak het voor kleinere winkels 
van levens belang is om zolang er nog tabak verkocht wordt dit te mogen blijven doen. Bedankt 
voor uw begrip. 

Reactie MM 
Ondanks dat ik u niet ken richt ik mijn mail tot u, aangezien ik u vaak voor de microfoon zie 
staan in de tweede kamer en het gevoel heb dat er naar uw argumenten geluisterd wordt. U 
heeft zinnige teksten waarin ik me herken. Ik heb drie supermarkten in kleine dorpen. Een 
Dagwinkel in xxx en een Coop in xxx en in xxx. 
Alle drie de dorpen hebben ongeveer 2250 inwoners. Net  genoeg om een supermarkt te kunnen 
exploiteren (mits de financiële randvoorwaarden juist zijn ingevuld). Gelukkig heb ik mensen 
achter mij staan, zoals bijvoorbeeld de eigenaren van het vastgoed, die dit begrijpen. 

In xxx en xxx wordt momenteel nog bij het tankstation tabak verkocht. In xxx is er naast mijn 
supermarkt geen enkel verkooppunt. Ik kan een heel verhaal gaan schrijven met de argumenten, 
waarom ik vind dat tabaksverkoop in de supermarkt moet blijven. 

Uiteindelijk wil ik ook naar een rookvrije generatie, maar dit ga je in mijn ogen niet bereiken 
met het weren van tabak in supermarkten en later in tankstations. Mensen die nu nog willen 
roken blijven dat toch doen en zullen eerder ontmoedigd worden door hoge prijzen voor tabak 
en niet door het verlagen van het aantal verkooppunten. 

Graag zou ik zien dat de tabaksverkoop in de (kleine) supermarkt blijft. Alleen verkoop in 
tabakszaken zal leiden tot veel afvloeiing van omzet naar de grotere dorpen/steden wat 
exploitatieproblemen geeft voor supermarkten in kleine dorpen. De tabaksomzet kan ik best 
missen alleen de overige omzet van de tabaksklanten niet. 

Ik hoop dat u het met me eens bent en dat u mijn argumenten kunt gebruiken in de kamer. 
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Reactie NN  
Hierbij wil ik toch nog onder de aandacht brengen welke consequenties het stoppen met de 
verkoop van tabak voor mijn supermarkt en marktgebied gaat hebben. 
Begrijp mij goed, ik ben zelf ook een tegenstander van roken en doe er alles aan om ervoor te 
zorgen dat mijn jongere werknemers er niet aan beginnen maar het is lastig omdat deze vaak 
meeroken met ouders die het over de grens in Duitsland halen. 

Ook wil ik schetsen wat het huidige beleid nu al voor consequenties heeft gehad in de afgelopen 
jaren. 

Een jaar of 10 geleden had het stoppen met tabak voor mij een faillissement ingehouden omdat 
wij destijds een aandeel tabak hadden van circa 12% wat goed was voor een verkoop van circa 
xx per week en een bruto marge van xx per week. 

Door alle maatregelen is het aandeel nu gezakt naar circa 7% terwijl de prijzen enorm gestegen 
zijn dus het positieve hiervan is dat ik niet meer snel failliet zou gaan als op dit moment de 
verkoop wegvalt maar het gaat er wel voor zorgen dat ik in ieder geval een medewerker moet 
ontslaan en het mes zal moeten zetten in vele andere sociale activiteiten die ik als zelfstandig 
ondernemer ontplooi in mijn marktgebied om toch een marge verlies van xx goed te maken. 

Eén van die activiteiten is het bezorgen van boodschappen bij veel ouderen die nog thuis wonen 
of aan mensen die kampten met corona want ondanks alle negatieve berichten door diverse 
actiegroepen over supermarkten doen wij ook veel goeds want als zelfstandig ondernemer telt 
niet alleen de commerciële kant ook sociaal is ontzettend belangrijk. 

Het bezorgen van boodschappen kan als commercieel worden gezien maar er is niemand in 
Nederland die geld verdient met boodschappen bezorgen dus ik zie het meer als iets sociaals 
welke ik kan bekostigen door het resultaat op andere groepen waaronder nu nog de 
tabaksverkoop. Het is ook niet zo dat de grote landelijke spelers het in ons marktgebied gaan 
doen omdat in dit landelijke grensgebied "Duitsland is circa 1 km rijden" de rijafstanden tussen 
de klanten groot zijn en het voor de grote spelers niet interessant is. 

Helaas moet ik wel toegeven dat ondanks de veel mindere tabaksverkoop er volgens mij vooral 
door de oudere generatie en de minder opgeleide jongere generatie niet veel minder wordt 
gerookt omdat het maar een klein stukje rijden is naar Duitsland en daar komt heel veel tabak 
(en drank weg) omdat helaas de EU het waarschijnlijk nooit eens gaat worden over gelijke 
regelgeving op dit gebied voor alle landen zodat je dit grenstoerisme een halt toe zou kunnen 
roepen en BTW en Accijnzen in eigen land zou kunnen houden. 

Wat verder een probleem is voor deze regio is dat er geen andere verkooppunten voor tabak zijn 
dan supermarkten en een paar kleinschalige benzinepompen die tabak verkopen als 
serviceartikel omdat supermarkten er door grootschalige inkoop nog 8% marge op maken maar de 
pompshops die dit vaak via een grossier in moeten kopen maken maar een paar procent marge op 
hun producten. Maar natuurlijk heb ik ook gekeken of het mogelijk is om een speciaalzaak te 
beginnen maar al zou ik een dergelijke zaak 4 keer zoveel verkopen als ik nu doe dan kan het 
nog niet rendabel worden omdat de grootschalige inkoop verdwijnt en bedrijfskosten gewoon te 
hoog zijn. 

Het gevolg van nu stoppen zal zijn dat er nog meer tabak uit Duitsland of ander oost Europese 
landen gaat komen of dat er steeds meer illegale tabak in de verkoop komt bij pompshops of via 
het zwarte circuit. De grote formules zullen hun in- en verkoop netjes geregeld hebben maar de 
illegale handel loopt in principe via tankstations en via vage supermarkten die er natuurlijk snel 
en makkelijk verdiend geld in zien en die veel marge maken op illegaal verkregen producten 
zodat het voor hun wel uitmaakt om het aan jongeren te verkopen. Voor het beetje geld wat wij 
eerlijk verdienen op shag of sigaretten is het veel makkelijker om niet te verkopen aan jongeren. 

Ik pleit dan ook voor een geleidelijke afbouw van de tabaksverkoop maar dan voor alle 
verkooppunten tegelijk en niet alleen voor supermarkten. Verder zou het goed zijn om de 
leeftijd waarop men tabak mag kopen naar 25 jaar te verhogen zodat er eerst verstand wordt 
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opgebouwd voor men eventueel mag beginnen met roken. Verder zou het goed zijn als er 
strenger gecontroleerd zou worden door de overheid op het gebruik van tabak door jongeren en 
er ook flinke boetes op zetten maar helaas zal dit wel niet kunnen omdat controle op alle regels 
nooit prioriteit zal krijgen. De grote supermarktketens doen er alles aan om geen sigaretten te 
verkopen aan jongeren maar er zijn te veel andere punten die het niet zo nauw nemen met de 
controle dus het zou mooi zijn als daar eens strenger op gecontroleerd zou worden. 

Bovenstaande zijn natuurlijk maar argumenten van een enkele ondernemer in landelijk 
grensgebied die te vaak het gevoel heeft dat dit stukje Nederland vergeten wordt in Den Haag 
omdat er alleen oog is voor hoe het er in de Randstad aan toe gaat en men vaak te weinig weet 
hoe het er aan toe gaat in de uithoeken van ons land. En dit bedoel ik zeker niet negatief want 
ook al lopen wij op bepaalde aspecten zeker 20 jaar achter met de Randstad het is hier heerlijk 
rustig wonen met begrip en respect voor elkaar en stevige familiebanden. Voor veel 
Westerlingen die hier naar toe verhuisd zijn is het hier een verademing vergeleken met de 
hectiek en de stress die zij vaak ervaarden. 

Reactie 00  
Het wegnemen van de verkoop van tabak zal grote gevolgen hebben voor mijn winkel. Ik heb een 
supermarkt van ruim 1600m2 WO die een grote buurt functie bekleed. Veel van mijn klanten 
leven in een isolement en de gang naar mijn supermarkt is voor hen een uitje. Even een praatje 
met mijn medewerkers die gemiddeld een leeftijd hebben die wij in de meeste supermarkten 
niet meer zien. Ik vind dit als ondernemer belangrijk, deze medewerkers hebben nog oog voor de 
klant en tijd voor een praatje. In mijn winkel komen ook veel ouderen die nog een tabak halen. 
Als mijn verkooppunt verdwijnt, dan moeten deze mensen gedwongen verder van huis hun tabak 
kopen. Tevens komt de werkgelegenheid in mijn winkel in het gedrang op het moment dat de 
verkoop van tabak stopt. Ik heb een grote servicebalie met allerhande diensten waar ik 
werkgelegenheid mee creëer. Als de verkoop van tabak stopt, dan moet ik voor deze 
medewerkers ander werk gaan zoeken binnen mijn winkel of ben genoodzaakt contracten niet te 
verlengen. De omzet op mijn servicebalie bestaat voor minimaal xx% uit tabak. Daarnaast heb ik 
alles netjes uit het zicht, waarin ik de afgelopen jaren ook in heb geïnvesteerd. 
Ook zal de verkoop van tabak in de illegaliteit komen als mijn verkooppunt en vele anderen 
verdwijnen. Nu wordt er al een groot deel tabak aangeboden op internet uit Polen, Wit - Rusland 
en Oekraïne tegen meer dan de helt van de prijs. Dit zal alleen maar toenemen. 

Om het roken terug te dringen, heeft het geen nut om de verkooppunten drastisch te 
verminderen. Klanten gaan op zoek naar alternatieven, illegale verkoop wordt gestimuleerd en 
de klant zal verder moeten gaan reizen om aan tabak te kunnen komen wat weer meer beweging 
in de auto of dan wel fiets zal veroorzaken. Wat negatieve gevolgen heeft voor het milieu. 

We zitten op dit moment al in onzekere tijden en een verkoopverbod van tabak zal er zeker aan 
meedragen. 

Reactie PP  
Hierbij doe ik een dringende oproep om over de beslissing over het verkoopverbod van tabak, de 
supermarkten te ontzien! Ik ben een kleine zelfstandige met een buurtsuper in xxx, in een 
woonwijk waar mijn winkel niet alleen de functie van een supermarkt vervult, maar ook een 
ontmoetingsplek is waar men een vers belegd broodje kan kopen, pakketten van PostNL ophalen 
en wegbrengen, een flesje drank in onze slijterij halen, hun geluk beproeven in een van onze 
loterijen en uiteraard een pakje sigaretten halen. Het sociale aspect van een buurtsuper als de 
onze moet niet onderschat worden. Wij kennen de klanten, zij kennen ons. Wij weten van hun 
kinderen uitvreten, wie er hulpbehoevend is en steunen de lokale verenigingen. We adverteren 
in clubblaadjes, sponsoren goede doelen en als enige supermarkt van xxx, hebben wij 'ja' 
gezegd op de vraag van het vakantiepark om startpakketten met levensmiddelen te maken voor 
Oekraïense vluchtelingen. De grote jongens Jumbo, AH, Lidl hebben geweigerd. Wij hebben het 
niet breed, maar zijn wel de sociale lijm van de buurt met een hoge gunfactor. Dat vooral dat 
pakje sigaretten belangrijk is en klanten trekt, blijkt uit mijn verkoopcijfers. Gemiddeld bestaat 
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xx% van de weekomzet uit de verkoop van tabak. Deze klanten komen vrijwel nooit alleen maar 
voor hun tabak, maar kopen dit pas op het eind als ze hun overige boodschappen afrekenen. 
Als de tabaksverkoop bij mij stopt, heeft dit desastreuze gevolgen voor het voortbestaan van 
mijn winkel. Juist omdat wij een complete winkel zijn (vorig jaar hebben we tijdens een grote 
verbouwing een slijterij en vers-eiland voor vers belegde broodjes toegevoegd), hoeft de klant 
echt niet meer de wijk uit. 

Waar u wellicht niet bij stilstaat, is het neveneffect van het voorgenomen verbod op de 
tabaksverkoop. Klanten moeten de wijk uit moeten en zullen dit doen, dan weet u ook! Ze zullen 
naar de 2 kilometer verderop gelegen Primera gaan, waar ze dan ook gelijk hun postpakket 
kunnen ophalen of brengen, hun wenskaarten, kranten, boeken en tijdschriften zullen kopen. 
Allemaal zaken die ik ook verkoop, maar die inkomsten vallen dan weg! De Primera zit letterlijk 
om de hoek van een winkelcentrum met twee supermarkten en horeca. Wat heeft het dan nog 
voor nut voor mijn klant om langs mij te gaan, als ze nu toch in dat winkelcentrum zijn en net zo 
goed alles daar meenemen en daar een broodje kopen. 

Of ze halen hun tabak bij het tankstation, waar ze een broodje of impulsaankoop (blikje fris, 
candybar, ijsje) kunnen doen die ze anders bij mij hadden gedaan. Ik verlies ze niet alleen aan 
een pakje shag, ik verlies ze voor alle boodschappen. 

Als dit doorgaat, zie ik de toekomst zeer somber in. Ik vrees dat mijn winkel, mijn droom, mijn 
levensonderhoud, zal komen te vervallen. Ik ben het ermee eens dat het gebruik van tabak een 
slechte gewoon is, maar door de verkoop ervan weg te halen bij supermarkten bereik je er niets 
mee behalve een golf aan faillissementen die zijn weerga niet kent. Rokers zullen altijd hun 
tabak vinden, zoals alcoholisten hun drank en gokverslaafden hun lot. En in het laatste geval is 
het zeer kwalijk dat de overheid dit blijft stimuleren met reclamespotjes op tv, maar dat 
terzijde. 

Daarom een laatste noodkreet: haal de tabaksverkoop niet weg uit de supermarkten, maak ons 
niet kapot! 
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