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Beste collega's, 

Willen jullie onderstaand innemen en doorzetten naar VGP? 

@VGP, in de laatste regel van de mail vragen zij om een overleg. Ik ontvang graag vast het advies 
voor dit verzoek. 

Met vriendelijke groet, 

Secretaresse Staatssecretaris Van Ooijen 
070 

Van: 	 @ziggo.nl> 
Verzonden: maandag 11 april 2022 13:23 
Aan: ministerezk@minezk.nl; Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
<StaatssecretarisVWS@minvws.nl> 
CC: 	 @minezk.nl; 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Beperking verkooppunten tabak 

Den Haag, 11 april 2022 

Geachte mevrouw Adriaansens en heer Van Ooijen, 

Per brief van 17 december jl. heeft voormalig staatssecretaris Blokhuis het SEO-rapport over 
beperking van tabaksverkooppunten aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Al in november 2020 hebben wij met de toenmalige staatssecretarissen Paul Blokhuis en Mona 
Keijzer gesproken over de mogelijkheden en positie van onze branche in dit dossier. Bij deze 
gelegenheid zijn wij ook uitgedaagd om mee te denken over mogelijkheden om op 
verantwoorde wijze het aantal verkooppunten te verminderen. 

In de brief van 17 december jl. wordt onder andere aangegeven dat het Kabinet wil bekijken hoe 
de negatieve gevolgen van het mogelijk verdwijnen van 500 supermarkten in kwetsbare wijken, 
buurten en dorpen kan worden opgevangen. Tegelijkertijd zijn er in Nederland nog ruim 2,8 
miljoen volwassen rokers die hun tabakswaar op verantwoorde wijze willen kopen. 
De 1.600 gemakswinkels in Nederland dragen al vele jaren in belangrijke mate bij aan de 
bedrijvigheid en leefbaarheid in de buurten en wijken. Met een breed assortiment van 
producten en diensten. Maar wel alle met een aanzienlijk aandeel tabaksverkoop (meer dan 60% 
van de assortimentsomzet). Deze winkels worden gerund door zelfstandige MKB-ondernemers 
die geworteld zijn in hun vestigingsgebied en door hun bedrijfsactiviteiten en dienstverlening 
een belangrijk bijdrage leveren aan de lokale voorzieningen. Daarnaast kent onze branche een 
kleine 200 tabaksspeciaalzaken. 



NSO Retail heeft een plan ontwikkeld om op verantwoorde wijze invulling te geven aan het 
terechte streven van de overheid om de verkooppunten te verminderen. Waarbij 
volksgezondheid prioriteit blijft, maar ook rekening gehouden wordt met bedrijfseconomische 
effecten en de leefbaarheid van wijken, buurten en dorpen. 

Natuurlijk zijn wij bekend met artikel 5.3 van het WHO-kaderverdrag. Hoewel wij natuurlijk geen 
tabaksindustrie zijn of vertegenwoordigen gelden deze regels kennelijk wel voor ons. Hiermee is 
Nederland uniek in de wereld. Normaal wordt gewoon met de retail organisaties gesproken ook 
als het om tabaksverkoop gaat. 
Wij hebben op 19 november 2020 een gesprek gehad met de staatssecretarissen Paul Blokhuis 
en Mona Keijzer (via Webex). Bij die gelegenheid is uitdrukkelijk door Blokhuis gemeld dat hij 
met betrekking tot het onderwerp beperking van verkooppunten wel met de retail organisaties 
wil overleggen. Wij snappen dan ook niet de afwijzing die uw ambtenaren geven in een mail 
waarbij wij om overleg vragen. 

Wij zijn door beide staatssecretarissen uitgedaagd om mee te denken en onze visie te geven hoe 
je de tabaks-en gemakswinkel na 2030 kan uit faseren voor de verkoop van tabak, waarbij 
de buurtfunctie van onze winkels overeind blijft en zo producten en diensten, die van belang zijn 
voor wijken en buurten, beschikbaar blijven. Het SEO bevestigt dit belang nadrukkelijk door het 
wegvallen van buurtsupers. 
Wij hebben aangegeven deze handdoek op te willen pakken na publicatie van het SEO-rapport 
en hebben een plan ontwikkeld dat wij graag zouden willen bespreken. Dit plan sturen wij u nu 
dan ook alvast toe. 

Gezien het grote belang voor onze branche, het serviceniveau in wijken en buurten en de 
opstelling van de staatssecretarissen in het gesprek van 20 november 2020 waarbij ook 
ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de beide ministeries aanwezig was, verzoeken wij u 
nogmaals om inhoudelijk met ons over onze visie en plannen van gedachten te wisselen. 

Met vriendelijke groeten, 

NSO RETAIL 
Postbus 762 
3700 AT Zeist 
T: 088- 00 342 20 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Het bericht is alleen bestemd 
voor de geadresseerde. 
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te 
melden en de inhoud van het bericht te vernietigen. 



Versie: 10 maart 2022 

Branche reactie op SEO-rapport: 
NSO Retail pleit voor een registratiestelsel voor winkels die vanaf 2024 tot 2040 
rookwaren (mogen) blijven verkopen. Hierbij kan aansluiting gezocht worden bij 
scenario 3 uit het SEO-rapport. Om tegemoet te komen aan een verantwoorde 
verkoop van rookwaren is het van belang winkels die een nader vast te stellen 
percentage omzet tabaksproducten verkopen dit mogen blijven doen. 
Tegelijkertijd is het dan niet meer mogelijk om vanaf 2030 volledig nieuw te 
vestigen gemakswinkels toe te staan tabaksproducten te laten verkopen. 

1. NSO Retail steunt het streven van de overheid om te komen tot een rookvrije 
samenleving in 2040, met als doel dat in 2040 nog maar 5% van de bevolking rookt. 

2. NSO Retail vindt het streven naar minder tabaksverkooppunten een begrijpelijke 
maatregel. Voor onze branche is het belangrijk dat de wetgever/overheid zich ook 
rekenschap geeft van de consequenties voor het bedrijfsleven dat sterk afhankelijk is 
van de verkoop van tabaks en aanverwante producten. Dit laatste geldt in ieder geval 
voor de tabaks-en gemakswinkels, in mindere mate voor de tankstations en in beperkte 
mate voor (grote) supermarkten. 

3. NSO Retail neemt als uitgangspunt het door het vorige Kabinet geschetste tijdpad: vanaf 
2024 geen verkoop meer van tabaksproducten in supermarkten, na 2030 geldt dit ook 
voor tankstations en nog later gaat dit gelden voor tabaks- en gemakswinkels. Dit met 
het perspectief dat vanaf 2040 tabaks- en aanverwante producten uiteindelijk alleen 
nog mogen worden verkocht in speciaalzaken die zijn geregistreerd of beschikken over 
een vergunning. Dit is een duidelijk tijdpad waarop NSO Retail haar toekomstperspectief 
heeft gebaseerd en de bij haar aangesloten ondernemers zich op voorbereiden. 

4. In het SEO-rapport "Beperken tabaksverkoop tot tabaksspeciaalzaken" worden vijf 
scenario's uitgewerkt om te komen tot een beperking van tabaksverkooppunten. 
Het rapport schets de gevolgen van het verbod op tabaksverkoop voor online verkoop 
en bij supermarkten en daarnaast beschrijft het de gevolgen voor verdere beperking van 
tabaksverkooppunten tot alleen tabaksspeciaalzaken. Enkele conclusies uit het rapport 
met betrekking tot de winkelsituatie betreffen; 
- De gevolgen van een verbod op tabaksverkoop online zijn vrijwel nihil; 
- Naar verwachting gaan 800 supermarkten een tabakszaak beginnen; 
- Mogelijk gaan 500 supermarkten failliet, vooral kleine supermarkten in kleine 

dorpen; 
- Sluiting van tabaks- en gemakswinkels heeft geen grote invloed op buurten en kleine 

kernen. 
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5. 	NSO Retail heeft eerder in gesprekken met voormalige staatssecretarissen Mona Keijzer 
(EZK) en Paul Blokhuis (VWS) aangegeven graag betrokken te worden bij mogelijke 
oplossingen en beleidskeuzes. Onze ondernemers worden immers direct geraakt door 
deze maatregel terwijl de financieel-economische gevolgen van de corona maatregelen 
nog steeds voelbaar zijn en geenszins zijn weggenomen of terugverdiend. Aandacht van 
overheid en politiek voor de positie van onze ondernemers is daarom dringend 
noodzakelijk. Daarover willen wij graag in gesprek. 
a. Het uitgangspunt daarvoor zijn de doelstellingen ten aanzien van roken uit het 

Nationaal Preventieakkoord en het realiseren van de rookvrije samenleving in 2040. 
Binnen die randvoorwaarde vraagt nieuw beleid voor onze ondernemers om keuzes 
die financieel verantwoord zijn en voor de toekomst perspectief bieden. En dat is 
zeer wel mogelijk! 

b. Creativiteit bij de implementatie van de uit het preventieakkoord voortvloeiende 
maatregelen zijn onzes inziens van belang en draagt bij aan verantwoorde en 
toekomstgerichte vormgeving van de tabaksverkoop richting 2040. Immers, er zijn 
nog steeds 2,8 miljoen rokers die hun tabaksproducten in Nederland willen kopen. 

c. Met deze aanpak willen wij ook een bijdrage leveren aan een andere ambitie uit het 
coalitieakkoord, namelijk de leefbaarheid van steden en dorpen en het in stand 
houden van 'bruisende winkelstraten'. Onze ondernemers hebben met hun winkels 
een belangrijke sociale functie. Met een assortiment van producten en services dat 
zorgvuldig is afgestemd op de buurten en wijken waar zij gevestigd zijn. Onze 
ondernemers spelen in op de toenemende verschraling van het winkel en 
dienstenaanbod door producten en diensten aan te bieden die elders zijn 
verdwenen. Hierdoor blijft op economische wijze het voorzieningenniveau in wijken 
en buurten in stand en dit draagt bij aan de bruisende winkelstraat. Zie hiertoe 
onder punt 11 het aanbod van diensten in onze winkels. Wij kunnen dan ook de 
conclusie van SEO dat het wegvallen van tabaks- en gemakszaken geen grote 
invloed heeft op buurten en kleine kernen dan ook niet volgen en delen. Temeer 
daar de consument tijdens de recente lockdowns van niet essentiële winkels juist 
heeft aangegeven gemakswinkels te missen (* https://www.ad.nlieconomie/deze-
winkel-missen-we-het-meesraef02852/)  

6. Anno 2022 bestaat de branche uit tabaksspeciaalzaken, tabakswinkels (de zogenaamde 
7-ton winkels) en gemakswinkels. (Zie bijlage 1 voor een overzicht van definities en 
aantallen). Deze winkels zijn allen sterk afhankelijk van de verkoop van tabak (meer dan 
50% van de totale omzet bestaat uit omzet uit de verkoop van tabaksproducten). 

	

7. 	De verwachting is dat medio 2025 de ondernemers met een tabakswinkel een keuze 
gemaakt hebben voor of een tabaksspeciaalzaak of gemakswinkel. In de periode na 
2024 zullen deze winkels immers meer tabaksomzet krijgen door het wegvallen van de 
supermarkt verkoop. Zodoende blijven na 2025 twee winkeltypes over waar de verkoop 
van tabak (en aanverwante artikelen) een aanzienlijk aandeel (meer dan 50%) van de 
omzet uitmaken. 

8. Tabaksspeciaalzaken zijn winkels die uitsluitend rookwaren, rookaccessoires, loten en 
dagbladen verkopen. Voor deze winkels blijft de mogelijkheid om zich te vestigen. 
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Gezien de vraag naar tabaksproducten ten opzichte van het resterende aantal winkels is 
het de verwachting dat dit aantal zal toenemen. 

9. Onder 'gemakswinkel' wordt verstaan een detailhandelsvestiging waarin naast een 
aantal Fast Moving Consumer Goods (veelal non-food) met name ook diensten worden 
verricht. De winkel(formule) richt zich daarbij op producten en diensten die bijdragen 
aan het gemak, plezier, veiligheid en compleetheid van het aanbod voor de consument, 
de zelfstandige zonder personeel en het verenigingsleven in de wijk, buurt en stad. 

10. Voor de volledigheid van het aanbod voor de bewoners van de kleine kernen, wijken en 
buurten is het van belang dat er naast een supermarkt (food) na 2024 eveneens een 
tabaks of gemakswinkel (non-food en diensten) is gevestigd. 

11. Momenteel zijn er ongeveer 1.500 tabak- en gemakswinkels die voldoen aan deze 
definitie. 
In deze winkels worden momenteel de onderstaande diensten verricht: 

- 1228 winkels met Postdiensten (PostNL, DHL) 
- 1423 winkels met Postzegels 
- 567 winkels met een Geldmaat Recycler en eind 2022 610 winkels (storten en 

pinnen) 
- 242 winkels met een ING-Servicepunt 
- 102 winkels met een Money Transfer diensten 
- 777 winkels met een OV-servicepunt 
- 466 winkels met Pasfoto functie ten behoeve van Rijbewijs en ID 
- 240 winkels met een stomerij 

12. Ten aanzien van het serviceniveau van de gemakswinkel laat consumentenonderzoek 
zien dat dit door de consument zeer op prijs wordt gesteld en hoog wordt gewaardeerd. 
De ondernemer is behulpzaam (vooral voor veel ouderen) ten aanzien van diverse 
diensten. Gelddiensten worden in de winkel als veiliger ervaren (binnen pinnen en 
afstorten in een Geldmaat). Postale- en pakketdiensten tezamen met kantoorartikelen 
zijn essentieel voor klein zakelijk gebruik. 

13. Het aantal klanten per week per winkel is momenteel gemiddeld 2.875. Hiervan komen 
1.425 klanten voor postale en bancaire diensten. 

14. Onder de reguliere verkoop van goederen in een gemakswinkel valt naast tabak onder 
andere tijdschriften, wenskaarten, cadeaukaarten, boeken en kantoorartikelen. 
Belangrijke artikelgroepen voor consumenten en MKB'ers (ZZP'ers) om in de buurt te 
hebben. 

15. NSO Retail is dan ook van mening dat in deze winkels essentiële diensten worden 
verricht en relevante artikelgroepen verkocht die veelal complementair zijn aan het 
aanbod van de supermarkt. Wij delen dan ook niet de conclusie in het SEO-rapport dat 
het failliet gaan van gemakswinkels geen grote invloed heeft op de leefbaarheid van 
buurten en kernen. Wij kunnen in het rapport ook nergens terugvinden waar dit op 
gebaseerd zou zijn. 
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16. Staatssecretaris Blokhuis waarschuwt in zijn brief van 17 december 2021 voor de 
mogelijk negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van kleine kernen als supermarkten 
gedwongen worden te stoppen met de verkoop van tabak. Deze zorg deelt NSO Retail. 
Maar eveneens zorgelijk zou het wegvallen van tabaks-en gemakswinkels zijn. 

17. Het opstarten van een tabaks- en gemakswinkel kan in deze situaties belangrijk zijn en 
een oplossing bieden voor de leefbaarheid van deze kleine kernen. NSO Retail en de bij 
haar aangesloten winkelformules willen graag oplossingen vinden samen met 
ondernemers van bijvoorbeeld de supermarkten en/of pompshops in deze gebieden. 
Hier ligt een uitdaging die wij graag oppakken samen met deze branches. 

18. Het opstarten van een tabaks- en gemakswinkel vraagt om een businessmodel dat een 
verantwoord economisch resultaat oplevert en perspectief biedt voor de toekomst. Een 
nieuwe winkel starten kan immers niet zomaar even. Het vraagt om investeringen, het 
ontwikkelen van waardeproposities, het werven van nieuwe klanten maar ook 
voldoende tijd om je investeringen terug te verdienen en winst te gaan maken. Een 
huurcontract wordt aangegaan voor veelal 10 jaar, personeel moet aangenomen worden 
etc. 
Ook in de nieuwe Franchisewet staan — terecht — belangrijke voorwaarden opgenomen 
ter bescherming van franchisenemers als zij deel willen gaan nemen met een nieuwe 
winkel aan een winkelformule. Voor de uitwerking en het starten van nieuwe tabaks- en 
gemakswinkels moet dan ook voldoende perspectief zijn en geboden worden. Wil dat 
perspectief worden geboden dan zijn wij van mening dat voor de verkoop van 
tabaksproducten een termijn van 10 jaar realistisch is (tot en met 2035). Na 2035 zal de 
verkoop dan moeten worden afgebouwd tot 0 en zullen tabaksproducten uiteindelijk 
geen onderdeel meer uitmaken van de winkelformule. 

19. Teneinde tegemoet te komen aan de brede maatschappelijke wens om het aantal 
verkooppunten te beperken kan de mogelijkheid gecreëerd worden dat dan vanaf 2030 
geen volledig nieuwe gemakswinkels starten met tabakswaar in haar assortiment. Deze 
winkels kunnen zich dan ook niet laten registreren. Volledig nieuwe winkels na 2030 
waar tabakswaar verkocht wordt zijn dan altijd 100 % speciaalzaken. 

20. De Staatssecretarissen Blokhuis en Keijzer hebben NSO Retail uitgedaagd hun visie te 
geven en te bespreken om het afbouwen van de tabakscategorie vorm te geven in de 
gemakswinkel na 2030. Dit document is een invulling van deze uitdaging. 

HOE DIT VORM TE GEVEN? 

21. Ook in de jaren tot 2040 dient de volwassen consument op een verantwoorde wijze en 
in een verantwoordelijke winkel zijn rookwaren te kunnen kopen. Er zijn anno 2022 nog 
2,8 miljoen rokers. Die stoppen niet van vandaag op morgen. Er moet dus nog een forse 
inspanning worden geleverd om in 2040 uit te komen op 5 % rokers. 

22. Berekeningen (Bijlage 2*) om hiertoe te komen laten het volgende scenario zien: 
- 	In 2024 zijn er 2,59 miljoen rokers (17,8 %) 
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- 	In 2030 zijn er 1,95 miljoen rokers (13,0 %) 
- 	In 2035 zijn er 1,32 miljoen rokers (9,0 %) 
- 	In 2040 zijn er 768.000 rokers (5%) 

23. Voor de verantwoorde verkoop zijn er volgens ons: 
in 2024 nog 4.400 verkooppunten nodig 
in 2030 nog 2.400 verkooppunten nodig 
in 2035 nog 1.600 verkooppunten nodig 
in 2040 nog 800 verkooppunten nodig 

24. Dit betekent dat ieder verkooppunt per week aan tabaksklanten (gemiddeld koopt een 
klant 2x per week) in de winkel ontvangt: 

Tussen 2024 en 2030 tussen de 1180 en 888 klanten 
Tussen 2030 en 2035 tussen de 1627 en 1152 klanten 
Tussen 2035 en 2040 tussen de 1727 en 960 klanten 
Vanaf 2040 nog 1920 klanten 

25. Tegen die achtergrond zal het in de visie van NSO Retail in ieder geval tot 2035 
noodzakelijk zijn tabak- en gemakswinkels een functie te laten behouden in de 
verantwoorde verkoop van rookwaren. Ook na 2035 zal een deel van de gemakswinkels 
gezien het aantal rokers nog een functie moeten vervullen. 

26. Tabaks- en gemakswinkels zijn hierbij belangrijk omdat zij direct in de wijken en buurten 
aanwezig zijn. Tankshops kunnen dat zijn vanwege de vervoerslocaties waar zij gevestigd 
zijn. De tabaksspeciaalzaak zal een belangrijk aankoopkanaal zijn en blijven, ook en met 
name voor bepaalde categorieën rokers en dampers (sigaren, pijptabak en elektronische 
dampwaar en verwarmde tabaksproducten). 

27. Als vanaf 2024 geen tabaksverkoop meer plaats vindt in supermarkten zal dit een zeer 
groot effect hebben op de omzet van speciaalzaken, tabaks- en gemakswinkels en 
tankstations. Ondernemers moeten hun bedrijfsmodel erop inrichten om in de eerste 
jaren vanaf 2024 een forse groei van het aantal klanten in goede banen te leiden. 
Dit vanuit het besef dat dit een tijdelijk effect is en dat — tegelijkertijd - voor de 
gemakswinkel gewerkt moet worden aan businessmodellen zonder de verkoop van 
rookwaren. 

28. Uit onze analyses komt naar voren dat voor het verkoopvolume medio 2024 circa 4.400 
verkooppunten minimaal noodzakelijk zijn. Deze verkopen resulteren bij het huidige 
prijspeil dan gemiddeld in 1 miljoen euro per winkel per jaar aan tabak. Het aantal 
klanten voor tabak bedraagt dan gemiddeld 590 per winkel per week. Bij 2 x per week 
aankopen betekent dit 1.180 klanten per week voor tabak. Dit is uitvoerbaar voor deze 
winkels mits ze voldoende tijd krijgen om hun winkel en bedrijfsvoering hierop voor te 
bereiden en de overheid duidelijkheid geeft over het tijdpad. 

29. NSO Retail pleit voor een registratiestelsel voor winkels die vanaf 2024 tot 2040 
rookwaren (mogen) blijven verkopen. Hierbij kan aansluiting gezocht worden bij 
scenario 3 uit het SEO-rapport. 
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30. Aan registratie zijn wat ons betreft voorwaarden verbonden. Zoals onder meer het 

volledig naleven van de leeftijdsgrens tabaksverkoop. 

Voorwaarden voor registratie zijn: 
- Het regelmatig volgen van trainingen "soms moet je nee verkopen". 
- verkoop van tabak via op maat gemaakte kassasystemen en scanning die de verkoop 

kunnen controleren. 
- Meewerken aan mystery shopping controles. 

100 % controle op ID van koper tot de persoon een leeftijd van 25 jaar heeft bereikt 

31. Bij het niet voldoen aan de voorwaarden vervalt de registratie en volgt een sanctie van 
geen/tijdelijk geen verkoop van tabak. Hiertoe dient met NVWA-afspraken gemaakt te 
worden over controle en strafmaat. 

32. In de geregistreerde winkel bedraagt de omzet uit tabak, rookwaren en rook accessoires 
een nader vast te stellen % van de totale goederenomzet. Deze omzet wordt 
gecontroleerd door een RA- of AA-accountant middels een omzetverklaring. Deze wordt 
1 x per 5 jaar vernieuwd. Voor het eerst over het boekjaar 2025 voor een periode van 5 
jaar en vervolgens iedere 3 jaar. Indien een winkel onder deze vastgestelde 
goederenomzetgrens komt dan vervalt de registratie en zal deze winkel geen tabak 
meer kunnen verkopen. 

33. Van belang is het om het aantal verkooppunten goed te blijven monitoren. Dit kan door 
het registratiesysteem. Van belang is verder de ontwikkeling van het aantal rokers goed 
in de gaten te houden. Ons lijkt een evaluatie van het aantal verkooppunten versus het 
aantal rokérs van belang om inzichtelijk te krijgen of de verkoop op een realistische en 
verantwoorde manier kan plaatsvinden. 

34. Het heeft de voorkeur dat de overheid de ontwikkeling van het aantal rokers accuraat 
monitort. Hiermee kan tijdig worden ingegrepen met extra maatrelen indien de 
doelstelling van 5 % rokers in 2040 en geen nieuwe aanwas van rokers niet wordt 
gerealiseerd. Er kan dan gedacht worden aan: 
a. Strafbaarstelling van de jeugdige koper; 
b. Een minimale leeftijdsgrens voor de aankoop van tabak vanaf 2030 op bijvoorbeeld 

21 jaar. 

35. Gemakswinkels mogen naast de verkoop van tabak (voorzover ze voldoen aan het omzet 
criterium) producten verkopen en diensten verlenen. Het assortiment rookwaren is 
volledig afgedekt en reclame voor rookwaren is niet toegestaan. 
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Bijlage 1. Definities en aantallen 

Uit de Tabak-en Rookwarenwet 

detaillist: verkooppunt waar tabaksproducten en aanverwante producten in de handel 
worden gebracht, ook als dat door een natuurlijke persoon gebeurt; 

speciaalzaak: een inrichting zijnde een winkel of een onderdeel daarvan, met een afsluitbare 
eigen toegang waarin een totaal assortiment aan tabaksproducten of voor roken bestemde 
kruidenproducten van ten minste 90 merkenversies of elektronische dampwaar van ten 
minste 90 merkenversies aanwezig is voor het in de handel brengen en: 

met een vloeroppervlakte van minimaal 10 m2, of met een vloeroppervlakte van minder dan 
10 m2, die reeds voor 1 januari 2001 als tabaksspeciaalzaak of voor 20 mei 2016 als 
elektronische sigarettenzaak stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

Uit het Besluit Tabak- en Rookwaren 

Tabaksspeciaalzaak is een winkel die slechts tabaksproducten, aanverwante producten, 
daarbij behorende accessoires zoals aanstekers, vloeipapier en andere toebehoren die 
bedoeld zijn voor gebruik in samenhang met tabaksproducten en aanverwante producten, 
deelnamebewijzen aan kansspelen als bedoeld in de artikelen 3, 8 14a, 15, 23 en 27a van de 
Wet op de kansspelen, of dagbladen in de handel brengt; 

waarbij de te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten niet van buiten 
de speciaalzaak zichtbaar zijn; en 

die bij Onze Minister is geregistreerd als zodanige speciaalzaak. 

Vrijgestelde Tabakswinkel 

Het in artikel 5, derde lid, van de wet bedoelde verbod om te koop aangeboden 
tabaksproducten en aanverwante producten te tonen, geldt ook niet in een speciaalzaak: 

a. die over een boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari een netto-omzet had van niet meer 
dan € 700.000; 

b. waarvan de omzet in die boekjaren voor minimaal 75 % wordt behaald uit de verkoop van 
tabaksproducten en aanverwante producten; 

c. die over het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2020 en daarna ieder vijfde jaar een 
omzetoverzicht kan overleggen dat is voorzien van samenstellingsverklaring van een 
registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent, waaruit blijkt dat de onder a 
en b bedoelde omzet over het betreffende boekjaar is behaald, uiterlijk zes maanden na 
afloop van het boekjaar; 

d. waarbij de te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten niet van 
buiten de speciaalzaak zichtbaar zijn; 
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NU 2030 2024 2035 2040 
Supermarkten 6.400 0 0 0 0 

0 2.000 
100 Speciaalzaken 
300 Tabakswinkels 

0 1.200 

Tankstations met shop 2.000 0 0 
400 400 400 800 
0 0 0 0 

Tabak en gemakswinkels 1.500 2.000 2.000 
TOTAAL 10.300 4.400 2.400 1.600 800 

e. die voor 1 januari 2019 staat ingeschreven in het handelsregister; en 

f. die voor 1 januari 2021 bij Onze Minister op naam van een of twee natuurlijke personen is 
geregistreerd als zodanige speciaalzaak. 

Gemakswinkel (statuten NSO Retail) 
Onder 'gemakswinkel' wordt verstaan een detailhandelsvestiging waarin naast een aantal 
Fast Moving Consumer Goods (veelal non-food) met name ook diensten worden verricht. De 
winkelformule) richt zich daarbij op producten en diensten die bijdragen aan het gemak, 
plezier, veiligheid en compleetheid van het aanbod voor de consument, de zelfstandige 
zonder personeel en het verenigingsleven in de wijk, buurt en stad. 

Aantal verkooppunten tabak 
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Bijlage 2. NSO-projectie rokers en verkoopkanalen 

PROJECTIE ROKERS EN VERKOOPKANALEN: SCENARIO 1.700 SPECIAALZAKEN IN 2024 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Projectie Rokers & Verkoopkanaten 2020-2040 Model 1 Scenario 3 11.3-09-2021 	 9 
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