
Verslag overleg tankstationbranche en VWS inzake tabaksverkoop en leeftijdsgrensnaleving. 

Datum: 17 januari 2022 

Deelnemers: vertegenwoordigers Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) en 
Belangenvereniging Tankstations(BETA), beleidsmedewerkers tabaksontmoediging VWS. 

• De aanleiding van het overleg is de toenemende agressie tegen medewerkers van 
tankstations wanneer zij klanten vragen hun ID-bewijs te tonen bij de aankoop van 
tabaksproducten. 

• De brancheorganisaties geven aan dat zij graag zien dat in de NIX18-campagne meer 
aandacht is voor tegengaan van agressie en vraagt ook om bij toekomstige campagnes de 
tabaksverkoop bij tankstations expliciet onderdeel te laten zijn. 

• Vanuit VWS wordt aangegeven dat de NIX18-campagne in principe voor alle 
verkooppunten van tabak en alcohol kan worden ingezet. VWS geeft aan dat in de NIX18-
uitingen zelden specifieke aandacht voor tabak is, omdat dit moeilijk te verenigen is met 
de beleidsdoelstelling om tabaksgebruik in algemene zin te ontmoedigen. 

• VWS geeft aan dat er wordt ingezet op het normaliseren van het tonen van een ID-bewijs 
bij de aankoop van alcohol en tabak via NlXzonderlD. Zo heeft vorig jaar de campagne 
'Hoe show jij je ID' gelopen op online media gericht op jongeren, om kassamedewerkers te 
ondersteunen in het naleven van de leeftijdsgrens. VWS bekijkt richting het vervolg of het 
mogelijk is om aandacht te besteden aan agressie richting kassamedewerkers. 

• Vanuit de VNPI wordt een foto aan VWS voorgelegd ter beoordeling of het aanpassen van 
NIX18-materiaal op die manier is toegestaan met het oog op de regelgeving rond het 
uitstalverbod. VWS gaat hier naar kijken en koppelt een reactie terug aan de VNPI. 

• De brancheorganisaties geven aan dat zij niet tevreden zijn over de weergave van de 
omzetcijfèrs van tabaksverkoop bij tankstations in het SEO-onderzoek dat in november 
2021 is verschenen: 'Beperken tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken'. Zij geven aan dat 
er zaken in het rapport staan over hun sector die zij geheel niet herkennen. Dit betreft 
onder andere omzetcijfers en het gebruik van oude onderzoeken. De huidig gebruikte 
cijfers zijn niet met hen afgestemd en ook betreft dit andere cijfers en zaken dan die zij 
overlegd hebben. Zij geven aan dit geen goede gang van zaken te vinden en ook 
verontrustend aangezien dit rapport in de Tweede Kamer ligt. De brancheorganisaties 
geven aan hierover contact op te nemen met SEO. 

• Vanuit VWS wordt een update gegeven over de vermindering van het aantal 
verkooppunten. Op dit moment wordt gewerkt aan de algemene maatregel van bestuur 
(AMvB) waarin het verbod op verkoop van tabaks- en aanverwante producten bij 
supermarkten en online winkels wordt verboden. VWS meldt dat hier ook een afbakening 
van de tankstations in opgenomen is, om te voorkomen dat er onduidelijkheid zal ontstaan 
over de scheidslijn supermarkten en tankstations. Deze AMvB zal naar verwachting binnen 
enkele maanden worden gepubliceerd voor de publieksconsultatie. Daarnaast zal het 
rapport van SEO aan het nieuwe kabinet worden voorgelegd met als doel verdere 
vermindering van het aantal verkooppunten de komende jaren. 
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