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Beste 

Dank voor jullie reactie. Jullie geven aan graag meer te communiceren over het verplicht tonen 
van een ID, en dat is nog steeds heel goed mogelijk in de rest van de winkel. Zolang wordt 
gewezen op de identificatieplicht, zonder dit expliciet te koppelen aan tabaksverkoop, hoeft dit 
niet in strijd te zijn met het reclameverbod. De NIX18-materialen zijn een goede leidraad. 

Ik heb jullie aanpassingen in het verslag opgenomen. Bijgevoegd het aangepaste verslag, zoals 
ik deze zonder verdere reactie, samen met deze mailwisseling zal laten publiceren. 

Groet 

Van: 	 @vnpi.nl> 
Verzonden: maandag 31 januari 2022 14:23 
Aan: 

	

	 @minvws.n1>; 
@minvws.nl> 

CC: 	 @eendrachtbv.nl) 	@eendrachtbv.nl> 
Onderwerp: RE: Agressie & geweld richting medewerkers (NIX18) 

Beste 

Dank voor je bericht. Uiteraard zijn wij bekend met jullie visie maar de toename in 
geweldsincidenten richting onze medewerkers is dermate verontrustend dat wij daarvoor bij 
jullie aan de bel hebben getrokken om zodoende een extra uiting te mogen plaatsen in de hoop 
op meer begrip bij klanten en zodoende minder agressie en geweld voor onze medewerkers. Het 
antwoord op ons verzoek helpt ons daarin niet en wij zullen dan ook verder moeten zoeken naar 
andere manieren om onze medewerkers vwb dit punt een veilige werkomgeving te bieden. 
Uiteraard horen wij graag indien er mogelijk een andere oplossing bij jullie opdoemt om dit 
probleem te adresseren. 

Voor wat betreft het verslag het volgende: 
De Eendracht dient BETA te zijn. 
Mbt de enernalaatste bullit hebben wij aangegeven dat er zaken in het rapport staan over onze 
sector die wij geheel niet herkennen. Onder andere omzetcijfers en het gebruik van oude 
onderzoeken viel ons op. De huidig gebruikte cijfers zijn niet met ons afgestemd en ook betreft 
dit andere cijfers en zaken dan die wij overlegd hebben. Wij hebben aangegeven dit geen goede 
gang van zaken te vinden en ook verontrustend aangezien dit rapport nu in de Kamer ligt. 

Alvast dank! 

Met vriendelijke groet, 



Adjunct-Directeur Marketing 

VNPI 
VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) - Netherlands Petroleum Industry Association 
Prinses Margrietplantsoen 86, 2595 BR Den Haag - Bezoekadres: WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 586 
Den Haag, 	 / +31(0)70- 	of 06- 	/ www.vitpi.n1 
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Van: 	 @minvws.nl>  

Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:28 

Aan: 	 @vnpi.nl>; 	 @minvws.nl> 

CC: 	 Reendrachtbv.n1) 	@eendrachtbv.nl> 

Onderwerp: RE: Agressie & geweld richting medewerkers (NIX18) 

Hoi 

Mijn excuses, maar door afstemming met oa. Trimbos en de NVWA heeft het iets langer 
geduurd. In de bijlage treffen jullie een concept verslag van het overleg. 
Voor wat betreft de foto van het NIX18-materiaal op de tabakskast kunnen we het volgende 
melden. We hebben de NVWA gesproken en sluiten ons aan bij het feit dat voorkomen moet 
worden dat extra aandacht wordt gevestigd op de tabaksverkoop, ook niet door bewerkte 
NIX18-materialen. Om die reden is dan ook geregeld dat de aanduiding op de tabakskasten 
neutraal en sober moet zijn en dit staat ook op de NVWA-website vermeld. Het is aan de NVWA-
inspecteur om per situatie te bepalen of iets wel of niet strookt met de regels van het 
uitstalverbod en het reclameverbod. 
In algemene zin kunnen wij wel melden dat de materialen voor NIX18 die ter beschikking 
worden gesteld alleen kleurrijk en aantrekkelijk zijn vormgegeven waar het gaat om het 
stimuleren van het tonen van het ID-bewijs, en juist neutraal en sober als het expliciet verwijst 
naar het kopen van alcohol of tabak. Enige vorm van bewerking van de materialen door het 
verkooppunt is toegestaan, maar er mag geen nadruk worden gelegd op tabaksverkoop. 

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 @vnpi.nl> 

Verzonden: donderdag 27 januari 2022 12:05 

Aan: 

	

	 @minvws.nl>; 

(fflminvws.nl> 

CC: 	 @eendrachtbv.n1 	Reendrachtbv.nl> 

Onderwerp: RE: Agressie & geweld richting medewerkers (NIX18) 

Beste 	en 

Hebben jullie wellicht al enig zicht op wanneer wij feedback tegemoet mogen zien mbt de 



aanduiding bovenaan/op de kast om zodoende begrip te vragen bij de klanten voor het tonen 
van hun ID. Zoals tijdens het gesprek al aangegeven is de hoeveelheid agressie en geweld 
richting onze medewerkers als gevolg van het vragen naar de ID een groot punt van zorg. 

We horen het graag! 

Met vriendelijke groet, 

Adjunct-Directeur Marketing 

VNPI 

VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) - Netherlands Petroleum Industry Association 
Prinses Margrietplantsoen 86, 2595 BR Den Haag - Bezoekadres: WC The Hague, Prinses Beatrixlaan 586 
Den Haag, 	 / +31(0)70- 	of 06- 	/ www.vnpi.nl  
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Van: 
Verzonden: maandag 17 januari 2022 15:30 
Aan: 

	

	 @minvws.nl) 	Rminvws.n1>; 
@minvws.nl> 

CC: 	 @eendrachtbv.nl) 	@eendrachtbv.nl> 
Onderwerp: FW: Agressie & geweld richting medewerkers (NIX18) 

Beste 	en 

Dank voor jullie tijd en aandacht eerder vandaag. 

Bijgaand sturen wij jullie, zoals besproken, de correspondentie zoals wij die met de NVWA 
gevoerd hebben incl de foto van de kast. Deze aanduiding zouden wij "graag" willen hanteren 
om de klanten alert te maken op het tonen van de ID danwel te kunnen verwijzen naar deze 
uiting en de daaraan gerelateerde verplichting. Zoals vanmiddag al aangegeven hebben we dit 
ook telefonisch met de NVWA besproken, zij gaven aan dat wij dit met jullie dienden te 
bespreken. Vandaar nu deze vraag aan jullie zouden wij deze uiting wellicht mogen gaan 
doorvoeren op de tabakskasten zoals op de foto? Wij hopen hiermee meer begrip van de klanten 
te krijgen en de hoeveelheid agressie en geweld richting onze medewerkers naar aanleiding van 
deze vraag wat te kunnen indammen. 

We horen het graag. 

Met vriendelijke groet, 



Adjunct-Directeur Marketing 

0 VNPI 
VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) - Netherlands Petroleum Industry Association 
Prinses Margrietplantsoen 86, 2595 BR Den Haag - Bezoekadres: WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 586 
Den Haag, 	 / +31(0)70- 	of 06 	/ www.vnpi.nl  

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended 
recipient, any disclos ure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this 
communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender 
immediately and then delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free 
as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. 
The sencier therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may 
arise as a result of email transmission. If verification is required, please request a hard copy. 

Van: 	 @nvwa.nl> 
Verzonden: Wednesday, December 15, 2021 7:02:18 PM 
Aan: 	 (vnpi.nl>  
Onderwerp: RE: Agressie & geweld richting medewerkers (NIX18) 

Beste 

Ik begrijp dat een tankstation aandacht wil vragen voor het ID-tonen. Wel moet voorkomen 
worden dat een overmatig grote poster extra aandacht vestigt op de tabaksverkoop. Om die 
reden is ook geregeld dat de aanduiding op de tabakskasten neutraal en sober moét zijn en 
zoals ook op onze website staat, geldt dat ook voor NIX-18 afbeeldingen. 
Op voorhand kunnen we geen uitspraken doen over de vormgeving van winkels. Dit is aan de 
inspecteurs om tijdens een controle te beoordelen. 
Hierbij de link naar de informatie op onze website: Presentatie van tabaksproducten en  
aanverwante producten in verkooppunten 1 Roken en tabak 1 NVWA  

Met vriendelijke groet, 

CoOrdinerend Specialistisch Inspecteur 
team Expertise-Consument 

Directie Handhaven, afdeling Expertise 
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
Catharijnesingel 59 1 3511 GG 1 Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA 1 Utrecht 

T 088- 
M 06- 

(rivwa.n1 

Van: 	 (vnpi.nl> 
Verzonden: maandag 6 december 2021 17:56 



Aan: 	 @nvwa.nl> 
Onderwerp: Agressie & geweld richting medewerkers (NIX18) 

Beste 

Hopelijk gaat alles goed met je? We hebben een vraag aan jou. 

Momenteel ondervinden we veel agressie & geweld richting onze medewerkers op de locaties. 
Dit is mede als gevolg van Covid, maar desalniettemin, zijn er ook veel mensen die bij het vragen 
naar de ID bij tabaksverkoop een enorm kort lontje hebben. Uiteraard is dit voor onze 
medewerkers op zijn zachtst gezegd vervelend en willen wij er zoveel mogelijk aan doen om dit 
te voorkomen. Een van de ideeen is om boven de tabakskasten communicatie te plaatsen die wij 
van de website van NIX18 hebben gehaald. Op deze manier kunnen onze medewerkers gasten 
wijzen op de wettelijke verplichting die wij uitvoeren om de leeftijd te controleren vwb 
tabaksverkoop, dit alles in de hoop dat de agressie richting onze medewerkers afneemt. 

We hebben hieronder een fotoshop toegepast met het NIX18-POS materiaal dat wij graag 
zouden willen gaan toepassen om zodoende onze medewerkers te helpen.De tabakskast heeft 
een koof erboven en de communicatie is van de website NIX18 gehaald. 

Kun jij ons laten weten of dit is toegestaan? We zouden het zeer op prijs stellen indien wij 
hiermee hopelijk de agressie richting onze medewerkers enigszins een halt zouden kunnen 
toeroepen. 

Ik hoor het graag. 

Met vriendelijke groet, 

Adjunct-Directeur Marketing 

VNPI 

VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) - Netherlands Petroleum Industry Association 
Prinses Margrietplantsoen 86, 2595 BR Den Haag - Bezoekadres: WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 586 



Den Haag, 	 / +31(0)70- 	of 06- 	/ ,vww.vnpi.n1 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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