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VERSLAG 
 
Verslag bijeenkomst NVWA – NSO Retail 
 
Datum:  10 november 2021, 14.00-15.30 
Locatie:  Retailhuis, Arnhemse Bovenweg 100, 3708 AG Zeist 
 
Aanwezig:  

Naam Naam 
Xxx Xxx  
Xxx Xxx 
Xxx Xxx  
Xxx Xxx  
Xxx  
Xxx  
Xxx  

 
 
Duiding bijeenkomst 
 
NSO Retail heeft de NVWA gevraagd uitleg te geven over de uitvoering in de praktijk van bestaande 
wet- en regelgeving (Tabaks- en rookwarenwet) en een toelichting te geven op de nalevingspraktijk 
zodanig dat de ondernemers geholpen worden de regels in de praktijk beter na te leven. Dit heeft 
geresulteerd in een bijeenkomst met NSO Retail en met vertegenwoordigers van in hun branche 
actief zijnde winkelformules.  
 
De bijeenkomst vond plaats langs vooraf ontvangen vragen/informatie van de NSO Retail. Deze 
vragen/informatie zijn hieronder integraal overgenomen. In rood zijn de tijdens het overleg 
besproken antwoorden van de NVWA opgenomen.  
 
Aanvullend is een korte uitleg gegeven over de handhavingspraktijk bij het toezicht op het 
uitstalverbod dan wel op de uitzondering daarop bij speciaalzaken. Als laatste is het verbod op de 
verhandeling van nicotinezakjes toegelicht.  
 
Het verslag van de NVWA is aan de NSO Retail voorgelegd om te controleren op eventuele 
onjuistheden in de punten die door de NSO Retail of de vertegenwoordigers tijdens het overleg zijn 
gemeld. De reactie daarop is integraal aan het einde van het verslag toegevoegd.  
 
Voor aanvang van de bijeenkomst is aangegeven dat dit verslag in het kader van het WHO 
Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC) gepubliceerd zal worden.  
 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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Inleiding 
 
NSO Retail onderscheidt drie winkeltypes in de branche: 
1. Speciaalzaken (conform uitzondering 1 uitstalverbod) 
2. Tabakswinkels (conform uitzondering 2, de zgn. 7-ton winkels) 
3. Gemakswinkels (mèt uitstalverbod) 
Ondernemers van alle drie de winkeltypes willen zich aan de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving houden. Helaas is niet altijd in de praktijk duidelijk hoe hier invulling aan te geven. Deze 
bijeenkomst is bedoeld om (meer) duidelijkheid te krijgen over de naleving en handhaving van de 
wet- en regelgeving m.b.t. de verkoop van rookwaren. 
Mogelijke toekomstige wetgeving staat niet ter discussie tijdens deze bijeenkomst. Het gaat er puur 
om verduidelijking te krijgen bij de naleving van bestaande regels. 
 
Bespreekpunten 
 
NSO Retail onderscheidt drie winkeltypes in de branche: 
1. Speciaalzaken (conform uitzondering 1 uitstalverbod) 
2. Tabakswinkels (conform uitzondering 2, de zgn. 7-ton winkels) 
3. Gemakswinkels (mèt uitstalverbod) 
Ondernemers van alle drie de winkeltypes willen zich aan de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving houden. Helaas is niet altijd in de praktijk duidelijk hoe hier invulling aan te geven. Deze 
bijeenkomst is bedoeld om (meer) duidelijkheid te krijgen over de naleving en handhaving van de 
wet- en regelgeving m.b.t. de verkoop van rookwaren. 
Mogelijke toekomstige wetgeving staat niet ter discussie tijdens deze bijeenkomst. Het gaat er puur 
om verduidelijking te krijgen bij de naleving van bestaande regels. 
 
1. Overzicht geregistreerde winkels? 
De hierboven vermelde indeling in drie winkeltypes is voor NSO Retail als branchevereniging van 
belang om de betreffende ondernemers aan te kunnen spreken op - èn hen te informeren over - de 
voor hen van toepassing zijnde regels en mogelijke uitzonderingen.  
Is het in dat kader mogelijk om van de NVWA de adressen van de geregistreerde winkels sub 1 en 2 
te ontvangen? 
 
Antwoord NVWA: Nee, de Tabaks- en rookwarenwet voorziet niet in de openbaarmaking van deze 
lijsten. Daar was het ook niet voor bedoeld. Doelstelling van de registratie is om de omvang van de 
uitgezonderde speciaalzaken te monitoren en om het toezicht voor de NVWA te vergemakkelijken. 
 
2.  Ga er van uit dat een ondernemer/retailer het goed wil doen. 
99 van de 100 ondernemers willen zich aan de wet houden en richten hun winkel in conform de van 
toepassing zijnde regels. Dan is het jammer dat in veel gevallen een bezoek van de NVWA-controleur 
als intimiderend wordt ervaren. De ondernemer heeft het gevoel dat de controleur bij voorbaat er 
van uit gaat dat de ondernemer de grenzen van de wet op zoekt, een halve crimineel is en er wel iets 
in de winkel niet goed zal zijn.  
 
Antwoord NVWA: Dit beeld herkennen wij niet over onze inspecteurs. Ook de NVWA gaat ervan uit 
dat de ondernemers de regels in beginsel na willen leven. Tijdens een controle zal deze naleving 
gecontroleerd worden, waarbij het geenszins de bedoeling is dat deze controle als intimiderend 
wordt ervaren. Wel zal een inspecteur, of inspecteurs wanneer de inspectie in duo wordt uitgevoerd, 
duidelijk communiceren over de regels en hun bevindingen.  
Als de oorzaak betrekking heeft op onze andere wijze van controleren dan zal de NVWA daar richting 
de NSO Retail vooraf over communiceren. Zeker als er andere toezichtmethodes gehanteerd gaan 
worden, zoals indertijd met testkopen in het kader van leeftijdgrens. 
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Desalniettemin zal de NVWA uw bericht hoe de ondernemers de inspectie ervaren met de 
inspecteurs delen. 
 
3. Laat de NVWA meer een partnerrol vervullen  
Veel ondernemers hebben vragen over hoe zij in de praktijk invulling moeten geven aan de 
wetgeving. Als zij advies vragen bij de NVWA, vinden ze daar geen gehoor. Kennelijk geldt nog steeds 
het adagium: “Wij keuren niets goed, alleen af”. Dat is jammer. Kan de NVWA (ook) meer een 
partnerrol vervullen? Door bijvoorbeeld samen met brancheorganisatie NSO Retail praktische 
voorlichting te geven over hoe in de praktijk invulling te geven aan de regels. Laat de NVWA proactief 
informeren en niet alleen reactief sancties opleggen! 
 
Antwoord NVWA: Een partnerrol past niet bij de rol van een onafhankelijk toezichthouder. Dat 
neemt niet weg dat de NVWA goed en duidelijk willen communiceren over nieuwe en aangepaste 
wet- en regelgeving, zodat bedrijven de regels kunnen naleven. Deze communicatie zal vooral 
plaatsvinden via onze website en via de brancheorganisaties. Dit om de informatie zo uniform 
mogelijk te kunnen verspreiden. Een inspecteur kan bij vragen verwijzen naar die informatie. Op 
basis van de informatie kan NSO Retail haar achterban informeren tijdens 
voorlichtingsbijeenkomsten of anderszins. 
 
4. Geen pardon bij verkoop onder de 18 
Géén verkoop van rookwaren onder de 18. Altijd een leeftijdsbewijs vragen aan een nieuwe klant die 
niet onmiskenbaar 25 jaar of ouder is. Bekende klanten, die niet onmiskenbaar 25 jaar of ouder zijn, 
hoeven niet steeds opnieuw om een leeftijdsbewijs gevraagd te worden. 
NSO Retail vindt dat het een onwrikbaar onderdeel moet zijn van de bedrijfsvoering dat in de winkel 
geen rookwaren worden verkocht onder de 18. Constateert een NVWA-controleur op dit punt een 
overtreding, dan is een boete onvermijdelijk. 
Verder moet je er zeker van zijn dat je de eerste keer de leeftijd juist hebt gecontroleerd, dus a.h.v. 
een echt ID-bewijs dat ook van de betreffende persoon is. 
Voor de branchevereniging is een juiste naleving van de leeftijdsgrens van groot belang. Wij zien ook 
in de praktijk herhaalde fouten, bijvoorbeeld een medewerker die wel vraagt om een ID maar niet 
juist de exacte dag en maand van het 18de levensjaar hanteert. Kan de NVWA ons inzicht geven in de 
classificaties van de overtredingen? 
 
Antwoord NVWA: Circa 1/3 van de maatregelen heeft betrekking op een situatie waar wel naar een 
ID werd gevraagd, maar de beoordeling van het ID niet juist plaatsvond en er dus toch tabak werd 
verkocht aan de 17-jarige testkoper. In circa 2/3 van de maatregelen werd niet naar een ID gevraagd. 
 
Aanvullende vraag NSO Retail: Wat kan er nog gedaan worden om de naleving te verbeteren?  
 
Antwoord NVWA: Er worden door de verschillende organisaties diverse instrumenten ingezet. Zoals 
de NIX-campagne, communicatie dat jongeren proactief hun ID moeten tonen, zelfcontroles door de 
branche en tools vanuit de branche om de leeftijdscontrole te vereenvoudigen. De NVWA houdt 
toezicht en handhaaft bij overtredingen. Daarnaast reikt de inspecteur de compliment-kaart uit 
wanneer een ondernemer correct de leeftijd heeft gecontroleerd en geen tabaksproducten of 
aanverwante producten heeft verstrekt. Bij een overtreding wordt informatie gegeven over de 
gevolgen van de overtreding, het ‘three-strikes-out traject’ en wordt verwezen naar informatie op de 
NVWA-website en eventueel de brancheorganisatie. 
De NVWA verkent aanvullend de mogelijkheden van openbaarmaking voor het toezicht op de 
Tabaks- en rookwarenwet.  Op dit moment worden de inspectieresultaten van de 
voedselveiligheidsinspecties in de horeca al openbaar gemaakt.  Openbaarmaking van de resultaten 
wordt om verschillende redenen aanvullend gedaan, bijvoorbeeld om de naleving te beïnvloeden en 
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consumenten een handelingsperspectief te bieden. De NVWA geeft aan de brancheorganisaties 
vooraf te informeren als het instrument openbaarmaking wordt ingezet.  
 
Tevens reageert de NVWA op de passage “steeds opnieuw bij bekende klanten naar leeftijd vragen” 
in de aangeleverde informatie.  Om de norm ‘ID tonen’ te normaliseren is het beter als er steeds 
weer om ID wordt gevraagd. Ook is van belang dat iedere keer als het ID wordt gecontroleerd dit op 
de juiste wijze gebeurt, dus aan de hand van een officieel ID, en dat er ook gecontroleerd wordt dat 
het ID van de koper is.  
 
5. Hoe invulling te geven aan “niet van buitenaf zichtbaar” 
Groot probleem in de praktijk is de regel: rookwaren mogen van buiten de winkel niet zichtbaar zijn. 
Zeker in een kleine tabakswinkel is dit niet altijd te vermijden.  
NSO Retail geeft als vuistregel: als mensen op het trottoir langs de winkel lopen en een blik naar 
binnen werpen, mag geen rookwaar zichtbaar zijn. Als mensen met hun neus tegen de etalage staan, 
of op de drempel van de ingang, is het niet altijd te vermijden dat tabaksproducten zichtbaar zijn. 
Controleurs moeten hier niet rigide mee omgaan! Het afplakken van etalages, deuren of ramen kan 
en mag niet gevraagd worden aan ondernemers! Vanuit een oogpunt van winkelveiligheid is dit 
onverantwoord! 
 
Antwoord NVWA: De NVWA heeft begrip voor het veiligheidsaspect. Het is aan de ondernemer een 
oplossing te vinden waarbij de veiligheid in acht wordt genomen, maar de producten niet van 
buitenaf zichtbaar zijn. Soms zal het nodig zijn de ramen (deels) af te plakken / af te schermen om 
het zicht op de producten binnen te voorkomen. Dit is afhankelijk van de inrichting in de winkel. Het 
toezicht zal in redelijkheid plaats vinden. De inspecteur zal niet met de neus tegen de winkelruit gaan 
staan om na te gaan of er producten zichtbaar zijn. 
 
N.a.v. aanvullende vragen over openstaande winkelvoordeuren en verlichting ,heeft de NVWA 
tijdens het overleg aangegeven hier in het verslag op terug te komen.  Deze antwoorden zijn 
hieronder opgenomen.  
Indien door de deuropening de producten zichtbaar zijn, mag de voordeur niet standaard open 
staan. Ook mogen de producten niet door de gesloten voordeur (bijvoorbeeld omdat hier 
transparant glas in zit) zichtbaar zijn.  
Voor wat betreft de afdekking van de etalageramen die meer contouren doorlaten als het buiten 
donker is (en binnen het licht aan is) geldt ook weer dat dit er niet toe mag leiden dat de producten 
of reclame-uitingen van buiten zichtbaar worden.  
 
Het bovenstaande kan gezien worden als richtsnoer, maar of de wijze waarop de ondernemer de 
producten en de reclame aan het zicht (van buiten) heeft onttrokken afdoende is kan alleen in de 
praktijk tijdens een inspectie worden beoordeeld. 
 
6.  (Gevel) reclame voor de winkel is en blijft mogelijk 
Nu nog is tabaksreclame aan de gevel van alle drie de genoemde winkeltypes toegestaan. Bij de 
aanstaande verdere beperking van de mogelijkheid tot tabaksreclame zal deze mogelijkheid 
waarschijnlijk vervallen. 
NSO Retail gaat er van uit dat het, bij alle drie de winkeltypes, wel blijft toegestaan aan de gevel te 
vermelden dat in deze winkel tabaksproducten en rookwaren verkocht worden. Dat kan door het 
plaatsen van de bedrijfsnaam of door een aanduiding op de voorgevel die bestaat uit de enkele en 
feitelijke mededeling dat er tabaksproducten en/of rookwaren worden verkocht (zoals er ook 
bijvoorbeeld aanduidingen zijn dat er tijdschriften en kranten verkocht worden of een OV-chipkaart-
oplaadpunt is).  
Het weergeven van de winkelnaam op de gevel met daarin een verwijzing naar de producten die 
verkocht worden, zoals “tabakspeciaalzaak” gevolgd door een naam, blijft dan mogelijk.  



5 
 

Reclame maken voor de winkel blijft mogelijk, ook bijvoorbeeld middels advertenties in lokale 
nieuwsbladen of websites. Daarbij moet er voor gewaakt worden dat reclame voor de winkel niet 
een verkapte vorm van reclame voor rookwaren is. 
 
Antwoord NVWA: De NVWA kan niet vooruit lopen op toekomstige regelgeving. Pas als de nieuwe 
regelgeving is vastgesteld kan de NVWA hierover een standpunt innemen en dat communiceren via 
de NVWA-website en aan de NSO Retail.  
 
7. Regels voor tabaksverkoop in supermarkten?  
In alle winkels mogen momenteel nog rookwaren verkocht worden. Natuurlijk zijn leeftijdsgrens en 
uitstalverbod van toepassing. Tabaksverkoop in de supermarkt vindt nu nog veelal plaats vanuit de 
servicebalie. Er zijn echter ook winkelconcepten waarbij in een groot centrum via een open 
verbinding meerdere winkels zijn gecentreerd rondom een plein. Er kan dan vanaf dit plein naar de 
slijter, de drogist, de supermarkt en de tabakswinkel gegaan worden. Hoe moet omgegaan worden 
met het begrip shop in shop in deze winkelsituaties? Soms is dit ook een situatie in een overdekt 
winkelcentrum. 
 
Antwoord NVWA: Deze vraag wordt beantwoord op basis van de huidige geldende regelgeving (10 
november 2021) en in de context van het reclameverbod. Een wijziging van de reclameregels voor 
deze speciaalzaken ligt nu voor bij de Eerste Kamer. 
 
Op dit moment is het nog toegestaan tabaks- en aanverwante producten in de supermarkten te 
verkopen. Er geldt wel een reclameverbod in de supermarkt.  
Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het toegestaan een met een afsluitbare eigen toegang 
duidelijk afgescheiden verkooppunt van tabaksproducten of aanverwante producten te hebben in 
een levensmiddelenzaak (zoals een supermarkt) of een warenhuis . Voor dit verkooppunt gelden de 
volgende voorwaarden: 
 Het verkooppunt moet duidelijk afgescheiden zijn met een afsluitbare toegang. 
 De tabaks- en aanverwante producten moeten zijn afgeschermd (dit verkooppunt kan geen 

aanspraak doen op de uitzondering voor het afschermen, omdat shop in shop constructies zijn 
uitgesloten van deze uitzondering). 

 Het maken van reclame is nog toegestaan totdat de aangescherpte regelgeving voor reclame in 
speciaalzaken in werking treedt (naar verwachting in 2022) en reclame alleen nog is toegestaan 
in geregistreerde speciaalzaken die aan de gestelde vereisten voldoen. Tot dat moment moet 
worden voldaan aan de volgende eisen: 
 De reclame mag alleen worden aangebracht aan, op, in of tegen het gedeelte van de 

besloten ruimte dat bestemd is voor de presentatie van tabaksproducten of aanverwante 
producten.  De reclame mag daarbij alleen gericht zijn op personen die in het verkooppunt 
zelf aanwezig zijn. In de praktijk betekent dit dat het afgescheiden verkooppunt niet in open 
verbinding mag staan met de supermarkt en dat reclame van buiten het afgescheiden 
verkooppunt niet zichtbaar mag zijn.  

 Aan de reclame zijn nadere regels gesteld in de Tabaks- en rookwarenregeling.  
 Gevel- en etalagereclame is niet toegestaan in een afgescheiden verkooppunt . 

 
Voor wat betreft een tabakswinkel in een overdekt winkelcentrum: 
 Een speciaalzaak in een regulier overdekt winkelcentrum is toegestaan.  
 Indien (het plein van) het winkelcentrum als een levensmiddelenzaak of een warenhuis 

aangemerkt kan worden, dan is er sprake van een shop-in-shop constructie.  
 Verder hangt het af van de situatie ter plaatse. En dat is aan de inspecteur om te beoordelen. 
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8.  Voldoende onderscheid tussen product- en winkelnaam 
Een aantal speciaalzaken verkoopt sigarenkisten met daarop de naam van hun winkel.  
Met een onderscheid in lettertype, vormgeving en kleurstelling tussen de productnaam en de 
winkelnaam. De naam van het product en de naam van de winkel bestonden reeds voor de 
inwerkingtreding van het reclameverbod op 1 januari 2003. 
 
Antwoord NVWA: De NVWAT doet geen uitspraken over individuele cases anders dan dat v.w.b. de 
vorm- en naamgeving voldaan moet worden aan artikel 5a van de Tabaks- en rookwarenwet en 
artikel 5, vijfde lid van de Tabaks- en rookwarenwet.  
 
Zoals tijdens het overleg toegezegd, wordt hieronder nog extra aanvullende informatie opgenomen:  
 
Een tabaksproduct mag niet als merknaam de naam van een andere product of dienst hebben indien 
dat tabaksproduct niet voor 7 november 2002 in de handel was. Een ander product of dienst mag wel 
de naam van een tabaksproduct hebben. Voor het andere product of dienst is dezelfde vormgeving 
alleen toegestaan als die van het tabaksproduct indien het andere product of dienst al voor 7 
november 2002 die naam had. Logischerwijs moet het tabaksproduct dan ook al voor 7 november 
2002 met die merknaam in de handel zijn geweest. In alle andere gevallen moet de naam van het 
andere product of dienst in een duidelijk andere vorm dan die van het tabaksproduct worden 
gepresenteerd. Dit is af te leiden uit artikel 5a van de Tabaks- en rookwarenwet 
 
Wanneer, onder de hiervoor geschetste voorwaarden, het tabaksproduct en het andere product of 
dienst dezelfde naam hebben mag er geen reclame voor het andere product of dienst worden 
gemaakt, tenzij die naam al voor dat andere product of dienst en het tabaksproduct reeds te goeder 
trouw werden gebruikt (dus voor 7 november 2002). In dat geval moet bij die reclame de naam voor 
dat andere product of dienst in een duidelijk andere presentatievorm worden weergegeven dan die 
waarin hij voor het tabaksproduct wordt gebruikt, met uitsluiting van enig ander onderscheidend 
teken dat reeds voor dat tabaksproduct wordt gebruikt. Dit is af te leiden uit artikel 5, vijfde lid, van 
de Tabaks- en rookwarenwet. Verder is de relevante toelichting op dit artikel uit 2001 hieronder 
opgenomen:  
 

Het voorgestelde lid strekt ertoe te voorkomen dat producten en diensten, die niets van doen 
hebben met tabaksproducten, maar toevalligerwijs dezelfde naam dragen, zoals bijvoorbeeld 
Chesterfield bankstellen, ten onrechte getroffen zouden worden door deze reclamebeperking 
voor tabaksproducten. Daarbij moet «te goeder trouw» begrepen worden als op geen enkele 
wijze de bedoeling hebbend om tabaksproducten aan te prijzen, dan wel niet rechtstreeks of 
onrechtstreeks dat gevolg hebbend. 
De bekende casus van de koffie van het merk Van Nelle (in relatie tot de shag met dezelfde 
naam) valt ook onder deze uitzondering, zij het om een andere reden. Echter, als de 
verpakking, presentatie, vormgeving, promotie, distributie et cetera van Van Nelle-koffie ook 
maar op enigerlei wijze de bedoeling zou hebben om tabaksproducten van hetzelfde merk 
aan te prijzen, dan zou er niet langer sprake zijn van «te goeder trouw», maar van een 
bewuste poging de reclamebeperkingen te omzeilen, hetgeen derhalve een overtreding van 
artikel 5, eerste lid, zou opleveren 

 
Wordt in dergelijke gevallen de retailer toch door de NVWA gezien als fabrikant van het betreffende 
product? 
 
Antwoord NVWA: Nee de fabrikant is de fabrikant. En die moet er in beginsel ook voor zorgen dat 
o.a. aan de product- en verpakkingseisen en rapportageverplichtingen uit de Tabaks- en 
rookwarenwet worden voldaan. Als de winkel zelf deze producten importeert, is de winkel daarvoor 
verantwoordelijk.  
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9. Sloffen sigaretten moeten - achter de deurtjes van het uitstalverbod - met de kopse kant in 
het schap kunnen liggen 
NVWA-controleurs maken opmerkingen over sloffen sigaretten die met de kopse kant in het schap 
liggen. Vaak achter de deurtjes van het uitstalverbod. Dit mag dan niet omdat de 
waarschuwingstekst niet leesbaar is. Waarom? Die sloffen zijn überhaupt niet zichtbaar voor de 
klant, alleen als de deurtjes even open gaan. En op de kopse kant staat ook meestal geen 
merkvermelding. 
 
Indien sloffenpresentatie rechtmatig wordt toegepast*, moeten de verpakkingen in het schap (ook 
achter de deuren) op een reguliere wijze met de betreffende gezondheidswaarschuwing naar voren 
worden neergezet. 
Voor alle verkooppunten geldt dat sloffen die volledig uit het zicht als voorraad op een andere plek 
worden opgeslagen (dus niet achter de deuren waar de tabaksproducten staan), qua presentatie niet 
hoeven te voldoen aan deze eis. 
 
* Zoals ook op de website van de NVWA vermeld, geldt het uitgangspunt dat het presenteren van 
sloffen tabaksproducten of grootverpakkingen van e-sigaretten en navulverpakkingen niet valt onder 
de definitie van reguliere presentatie omdat dit niet 'zoals te doen gebruikelijk' is. Er zijn gevallen 
waarin het tonen van sloffen de reguliere presentatie is: denk aan tax free-winkels op bijvoorbeeld 
luchthavens, aan cash & carry-groothandels en bepaalde grenswinkels. Daar worden al sinds lang 
vóór de inwerkingtreding van het reclameverbod alle tabaksproducten in sloffen gepresenteerd. 
Daar is dan ook geen sprake van een overtreding bij sloffenpresentatie als aan de andere regels 
rondom de presentatie en het uitstalverbod wordt voldaan. 
 
10. Ruimte voor de rookruimte 
In een aantal speciaalzaken is een rookruimte ingericht. Deze is volledig afscheiden van de 
winkelruimte. De klant kan hier een zojuist gekocht rookwaar nuttigen. In de rookruimte komt geen 
personeel van de winkel. Bekend is dat in de rookruimte geen zwak-alcoholische dranken mogen 
worden gereserveerd voor consumptie ter plekke. 
Mag in de rookruimte wel koffie, thee, of frisdrank aan de klant worden aangeboden? 
 
Antwoord NVWA:  
Als er geen dranken of etenswaren worden verstrekt voor gebruik ter plaatse in de speciaalzaak, dan 
mag in speciaalzaken met personeel nog tot 1/1/22 een rookruimte aanwezig zijn. 
Als er geen dranken of etenswaren worden verstrekt voor gebruik ter plaatse in de speciaalzaak, dan 
mag in speciaalzaken zonder personeel nog een rookruimte aanwezig zijn omdat dit type bedrijf niet 
onder het rookverbod valt 
Personeel betreft o.a. ook uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiaires etc. 
Indien dranken of etenswaren worden verstrekt voor gebruik ter plaatse, is dit aan te merken als een 
horeca-inrichting op grond van de Tabaks- en rookwarenwet. In horeca-inrichtingen zijn rookruimtes 
verboden.  
 
11. Voorlichting aan de volwassen consument 
De tabaks-/gemakswinkel is dè plek om voorlichting te geven aan de volwassen consument. 
Bijvoorbeeld over het dampen van elektronische producten t.o.v. het roken van traditionele 
tabaksproducten. 
1) Kan het spreken over rookwaren in de winkel gezien worden als een vorm van ongeoorloofde 
tabaksreclame? 
2) Mag de klant geïnformeerd worden over een rookwaar zoals bijvoorbeeld een e-sigaret? 
3) Mag de verkoper daarbij de e-sigaret uit het schap pakken en hier tekst en uitleg over geven in de 
winkel?  
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Antwoord NVWA op vraag 1 en 2: Op grond van artikel 5, zesde lid onder b van de Tabaks- en 
rookwarenwet en artikel 6.2 t/m 6.6 van de Tabaks- en rookwarenregeling zijn in speciaalzaken 
alleen fysieke reclame-uitingen uitgezonderd van het reclameverbod.  
Het spreken over rookwaren kan verder gaan dan noodzakelijk is voor de verkoop en/of technisch 
uitleg. In dat geval kan er sprake zijn van ongeoorloofde reclame, ook in (geregistreerde) 
speciaalzaken, aangezien deze mondelinge reclame niet is uitgezonderd. Of er sprake is van een 
overtreding waartegen opgetreden zal worden is afhankelijk van de  feiten en omstandigheden. 
 
Antwoord NVWA op vraag 3: In een speciaalzaak mag de verkoper technische informatie verstrekken 
over het product.  
 
4) Als de klant besluit het product te kopen, mag de verkoper dan het product vullen met de 
benodigde vloeistof?  
 
Antwoord NVWA op vraag 4: Nee, niet pro-actief. De klant mag wel vragen of de winkelier, na 
aankoop van een e-sigaret en een e-liquid, kan voordoen hoe deze gevuld moet worden. 
 
5) In een winkel met personeel mag niet worden gerookt en gedampt. Mag een klant, in zo’n  winkel, 
die overweegt een e-sigaret te kopen wel even dampen om het product te proberen (“proeven”). 
 
Antwoord NVWA op vraag 5: Nee, het uitproberen van dampwaren is niet toegestaan op grond van 
het reclameverbod en het rookverbod.  
 
12. Handhaving bij alle verkooppunten? 
Veel bonafide retailers kennen voorbeelden van tabaksverkooppunten in de buurt waar het niet zo 
nauw wordt genomen met de wet- en regelgeving. Vooral in bepaalde wijken van de grote steden. 
Dit leidt tot onbegrip en frustratie bij diegenen die wel correct de regelgeving volgen. 
In welke mate komen alle tabaksverkooppunten in aanmerking voor controle door de NVWA? Als 
overtreding van de regels wordt geconstateerd en dit wordt gemeld bij de NVWA, hoe groot is dan 
de kans dat binnen redelijke termijn controle plaatsvindt op de gemelde locatie? 
 
Antwoord NVWA: Iedere burger en ondernemer kan een overtreding van wet- en regelgeving 
melden bij de NVWA. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het meldingenformulier op onze 
website. Deze meldingen kunnen als input gebruikt worden voor ons risicogerichte toezicht.  
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 
Uitleg actie speciaalzaken 
De NVWA voert in 2021 handhavingscontroles uit op naleving van het uitstalverbod. 
Dit richt zich bij verkooppunten op de naleving van alle regels rondom het uitstalverbod.  
Ook wordt gekeken naar overtredingen van het reclameverbod en de productreguleringseisen zoals 
de aanwezigheid  van oude verpakkingen. 
 
Sinds 1/7/2021 worden ook speciaalzaken bij de controles meegenomen. Dit is de datum waarop de 
onder het 2de lid geregistreerde speciaalzaken een samenstellingsverklaring aanwezig moeten 
hebben. 
 
Bij niet geregistreerde speciaalzaken is het prioriteitspunt van de inspectie of de producten zijn 
afgedekt. Verder wordt ook gekeken naar andere aspecten zoals prijsacties en overtredingen van de 
productreguleringseisen zoals de aanwezigheid  van oude verpakkingen.  
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Bij geregistreerde speciaalzaken is het prioriteitspunt of aan alle registratieverplichtingen is voldaan.  
Verder wordt ook daar gekeken naar andere aspecten zoals prijsacties en overtredingen van de 
productreguleringseisen zoals de aanwezigheid  van oude verpakkingen. Het niet afdekken van de 
producten is enkel toegestaan als aan alle vereisten van een geregistreerde speciaalzaak is voldaan. 
Als dit niet voldoet, volgt een boete voor niet afdekken. 
 
Bij speciaalzaken die gebruik willen maken van de uitzondering op het uitstalverbod onder de 
eerbiedigingsconstructie is nader onderzoek mogelijk of aan de eisen daarvoor wordt voldaan. Enkele 
van dat soort onderzoeken (risicogericht) worden nu uitgevoerd. Daarbij onderzoekt de NVWA 
eigenstandig de netto-omzet en het percentage dat wordt behaald uit de verkoop van 
tabaksproducten en aanverwante producten. Onder aanverwante producten vallen alleen 
elektronische dampwaren en voor roken bestemde kruidenproducten. 
 
Alle resultaten worden gerapporteerd aan VWS. Op basis van de resultaten, waaronder de nadere 
onderzoeken naar de registratieverplichtingen, wordt de opzet van de vervolgacties door de NVWA 
bepaald. 
 
Uitleg verbod nicotinezakjes 
Tijdens de bijeenkomst is toegelicht dat nicotinezakjes door de NVWA als levensmiddel worden 
gezien en onder de Warenwet niet zijn toegestaan. En daarover zal nog meer informatie volgen, o.a. 
ook op de website van de NVWA.  
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REACTIE NSO OP VERSLAG 
 

13 december 2021 Reactie van NSO Retail op het van de NVWA ontvangen (concept) verslag van de 
bijeenkomst NSO Retail-NVWA op 10 november 2021.  

Vanuit de retail waren aanwezig: xxx 

N.a.v. punt 1 “overzicht geregistreerde winkels  

NSO Retail vindt het jammer dat niet bekend wordt gemaakt welke winkels geregistreerd zijn voor de 
uitzonderong uitstalverbod. Als deze winkels wel bekend zouden zijn bij de brancheorganisatie kan er 
aan die winkels gerichte informatie worden verstrekt die de nalevingspraktijk ten goede zou komen.  

N.a.v. punt 2 “de retailer wil het goed doen”  

NSO Retail is verheugd dat deze bijeenkomst heeft kunnen plaatsvinden. Doel was voor de 
ondernemer met een speciaalzaak, tabakswinkel of gemakswinkel meer duidelijkheid te krijgen over 
hoe in de praktijk invulling te geven aan de bestaande wet- en regelgeving. Én bij de NVWA 
(inspecteurs) begrip te krijgen voor de praktische omstandigheden in de winkel waarmee rekening 
moet worden gehouden bij de naleving van die wet- en regelgeving. 

NSO Retail stelt het op prijs dat met de inspecteurs wordt gedeeld hoe (soms intimiderend) hun 
optreden in de winkel kan worden ervaren.  

N.a.v. punt 3 “laat NVWA meer partnerrol vervullen”  

NSO Retail blijft er bij dat de NVWA, met respect voor haar basisfunctie als toezichthouder, meer een 
proactieve rol richting ondernemers kan vervullen m.b.t. voorlichting wat wel of niet is toegestaan op 
basis van bestaande wet- en regelgeving. Dit zou de nalevingspraktijk zeer ten goede komen.  

N.a.v. punt 4 “geen pardon bij verkoop onder de 18”  

Het verder verbeteren van de naleving leeftijdsgrens tabaksverkoop blijft een belangrijk 
aandachtspunt voor NSO Retail.  

Het eventueel openbaar maken van inspectieresultaten op winkelniveau vindt NSO Retail geen goede 
zaak. Wat denkt men hiermee te bereiken? Dagelijks bezoeken honderden klanten onze winkels. Als 
het een keer misgaat met de naleving leeftijdsgrens is dat een menselijke fout in de drukte van het 
moment. Dat mag niet, en het aantal ‘overtredingen’ moet verder naar beneden. Maar deze winkel 
aan de schandpaal nagelen zal geen positief effect hebben op de naleving. NSO Retail blijft volop 
inzetten, met alle andere genoemde middelen, om de naleving in onze winkels verder te verbeteren. 
De vergelijking met de horeca om de consument een “handelingsperspectief” te bieden gaat niet op. 
De consument koopt veelal op een vast adres haar rookwaren, terwijl zij voor een lunch of diner 
steeds andere keuzes kan maken in de horeca.  

Daarbij is het een illusie te denken dat een consument in een andere winkel haar rookwaren gaat 
kopen als bekend wordt gemaakt dat in haar winkel de leeftijdsgrens een keer niet goed is nageleefd.  

NSO Retail stelt vast dat het in de tabaksdetailhandel niet verplicht bij vaste klanten steeds opnieuw 
de leeftijd vast te stellen.  
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N.a.v. punt 5 “niet van buitenaf zichtbaar”  

NSO Retail is verheugd dat de NVWA begrip heeft voor het veiligheidsaspect bij het criterium “niet 
van buitenaf zichtbaar” en dat het toezicht in redelijkheid zal plaatsvinden. Helaas zijn er 
voorbeelden dat in de praktijk de redelijkheid niet altijd toegepast wordt. Het is dringend gewenst 
dat meer invulling wordt gegeven aan het uitgangspunt dat “toezicht in redelijkheid zal 
plaatsvinden”.  

Is het bijvoorbeeld denkbaar dat tijdelijk een audit commissie in het leven wordt geroepen met 
vertegenwoordigers vanuit de NVWA en de retail? Die commissie zou op basis van voorgelegde cases 
tot nadere richtsnoeren kunnen komen.  

Het is ondoenlijk dat iedere ondernemer die naar haar oordeel op onredelijke gronden een boete 
krijgt voor “van buitenaf zichtbaar” zelfstandig de rechtsgang van zienswijze, bezwaarschrift en 
rechtszaak doorloopt. Dit duurt te lang en de kosten voor ondernemers en samenleving zijn te groot. 
Een opeenhoping van procedures draagt ook niet bij aan verbetering van de nalevingspraktijk.  

Indien niet anders mogelijk zal de weg naar de rechter niet geschuwd worden. Er is jurisprudentie 
m.b.t. het buiten de winkel zichtbaar zijn van tabaksreclame en de mate waarin dit onvermijdelijk is 
of verwijtbaar aan de ondernemer. In de toelichting bij de Regeling tabaksreclame in of aan 
tabaksspeciaalzaken en tabaksverkooppunten is vermeld:  

" Artikel 5 (...) In voorkomende gevallen is in de winkel geplaatste tabaksreclame ook buiten de 
winkel zichtbaar. Dit is niet altijd te vermijden. Te denken valt aan passanten, die bewust door de 
voordeur kijken. Deze vorm van onbedoelde reclame maken valt daarom niet onder het in het derde 
lid geregelde verbod."  

Volgens NSO Retail is het van essentieel belang of producten al dan niet bewust in de winkel zijn 
geplaatst om van buitenaf zichtbaar te zijn. Indien het niet mogelijk is om producten zodanig te 
plaatsen dat zij niet ook buiten de zaak zichtbaar zijn, dan is geen sprake van een overtreding van het 
reclameverbod. Deze uitleg is bevestigd in jurisprudentie.  

NSO Retail hoopt van harte dat we geen “juridische weg” op hoeven. Laten we, het Nederlandse 
poldermodel ingedachte, in goed overleg tot een werkbare nalevingspraktijk komen die recht doet 
aan de bedoelingen van de wetgever!  

(Re)actie op dit punt is op korte termijn gewenst! 

N.a.v. punt 6 “reclame voor winkel blijft mogelijk”  

NSO Retail heeft er kennis van genomen dat onlangs de Eerste Kamer heeft ingestemd met een 
wijziging van de Tabaks- en Rookwarenwet inzake een uitbreiding van het reclameverbod voor 
tabaksproducten en aanverwante producten. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee voor 
de circa 1500 winkels in de tabaksdetailhandel. Ook fysiek moeten er ìn de winkel - èn aan de 
buitengevel - items worden aangepast c.q. verwijderd. Allemaal zaken die niet binnen enkele weken 
te regelen zijn, zeker niet in deze tijd van het jaar. Daarbij leggen de komende weken allerlei 
maatregelen rondom corona en de CTB al een enorme druk op deze MKB-ondernemers.  

NSO Retail heeft bij het Ministerie van VWS bepleit dat deze ondernemers, veelal MKB’ers met 
weinig tot geen personeel, hier een redelijke overgangstermijn voor krijgen en dat deze wetswijziging 
niet in werking treedt vóór 1 juli 2022.  
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Mocht onverhoopt toch worden gesloten tot een eerdere inwerkingtreding, dan doet NSO Retail een 
beroep op de NVWA om de ondernemers de tijd te geven zich aan te passen aan weer een nieuwe 
regeling en niet direct actief te gaan handhaven.  

N.a.v. punt 7 “tabaksverkoop in supermarkten”  

Geen opmerkingen bij het concept verslag.  

N.a.v. punt 8 “onderscheid product- en winkelnaam”  

Geen opmerkingen bij het concept verslag  

N.a.v. punt 9 “sloffenpresentatie”  

Geen opmerkingen bij het concept verslag  

N.a.v. punt 10 “rookruimte”  

Geen opmerkingen bij het concept verslag  

N.a.v. punt 11 “voorlichting aan volwassen consument”  

Hier wordt een noviteit geïntroduceerd: een onderscheid tussen fysieke- en mondelinge reclame. 
Niet duidelijk is waarop dit nieuwe onderscheid gestoeld zou zijn. In de wet- en regelgeving - en de 
toelichtingen daarbij van de wetgever - is dit onderscheid nergens te vinden.  

Wel lezen we bijvoorbeeld in de toelichting bij de Tabaks- en rookwarenregeling van 18-10- 2019 het 
volgende:  

“Teksten mogen dus niet wervend zijn, nog mogen (aankoop bevorderende) recensies worden 
geplaatst. Online verkooppunten hebben de ruimte om de consument via tekstinformatie te 
informeren over het assortiment en de aangeboden producten. Het blijft voor consumenten mogelijk 
om rookwaar aan te schaffen via online verkooppunten. Indien de consument additionele informatie 
of uitleg behoeft, bieden speciaalzaken en andere fysieke verkooppunten van rookwaren de 
mogelijkheid om de consument van deze informatie te voorzien”.  

Uit deze passage uit de toelichting op de Tabaks-en rookwaren Regeling volgt dat speciaalzaken en 
andere fysieke verkooppunten van rookwaren de mogelijkheid hebben om consumenten van 
additionele informatie en uitleg te voorzien. Ook hier wordt niet expliciet opgemerkt dat dit middels 
tekstinformatie dient te geschieden. Ook blijkt hieruit niet dat het slechts gaat om ‘technische 
informatie’, aangezien in de toelichting wordt gesproken over ‘additionele informatie of uitleg die de 
consument behoeft’. Dit kan dus bijvoorbeeld ook de samenstelling van producten of de gevolgen 
van het gebruik ervan betreffen.  

Conclusie van NSO Retail: in alle drie de genoemde winkeltypes mag een verkoper desgevraagd door 
de klant informatie vertrekken over een rookwaar. In de winkels uitgezonderd van het uitstalverbod 
mag ook reclame voor een rookwaar gemaakt worden.  

N.a.v. punt 12 “handhaving bij alle verkooppunten”  

In vele steden kennen bonafide ondernemers voorbeelden van verkooppunten waar de geldende 
wet- en regelgeving met voeten wordt getreden. Zij horen nooit wat terug als zij hiervan melding 
doen bij de NVWA. In de praktijk zien zij ook niet dat er opgetreden wordt. Dit is ontmoedigend en 
komt de nalevingspraktijk niet ten goede.  

Begrijpelijk is dat de NVWA niet op iedere melding kan acteren. Maar is het mogelijk:  
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a) de meldende ondernemer een bericht te sturen of en hoe haar melding is afgehandeld,  

b) de brancheorganisatie periodiek een overzicht te sturen hoe in het algemeen met dergelijke 
meldingen wordt omgegaan?  

N.a.v. “Uitleg actie speciaalzaken”  

M.b.t. de zogenoemde 7-tons winkels is gesproken over de controle van het omzetoverzicht en de 
daarbij te overleggen samenstellingsverklaring. Daaruit moet onder meer blijken dat niet ten 
onrechte bepaalde productgroepen worden meegenomen in de berekening van 75% omzet.  

NSO Retail heeft voorjaar 2020, op basis van alle beschikbare informatie, het begrip netto omzet 
gedefinieerd en getoetst bij 2 onafhankelijke RA accountants.  

Wij komen tot de volgende interpretatie van het begrip netto-omzet:  

De definitie van “netto-jaaromzet” volgt uit artikel 2:377 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek en luidt als 
volgt: Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit 
het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet 
geheven belastingen.  

In de Tekst en Commentaar van het Burgerlijk Wetboek wordt over deze bepaling het volgende 
gesteld: De bruto omzet, inclusief verleende kortingen en af te dragen belasting toegevoegde waarde, 
accijnzen en dergelijke, behoeft niet te worden opgegeven. Netto omzet is dus de omzet minus de 
BTW. In de netto-omzet wordt eveneens accijns inbegrepen. Anders dan bijvoorbeeld BTW is er geen 
verplichting om de accijns door te belasten aan de (eind-)gebruiker.  

De verwijzing van naar 2:377 lid 6 BW is juist. De wet verwijst echter voor een nadere uitwerking van 
verslaggevingsvereisten van het jaarrekeningrecht naar de bepalingen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.  

Onderstaande tekst komt uit het Handboek externe verslaggeving van Deloitte. Hieruit valt op te 
maken dat de accijns in het onderhavige voorbeeld onderdeel uitmaakt van de netto omzet. Los van 
het feit dat tabak en alcoholhoudende dranken niet hetzelfde zijn ga ik ervan uit dat er in de praktijk 
geen verschil is. Kortom, accijnzen zijn onderdeel van de verantwoorde netto-omzet.  

Voor de diensten (verkoop kansspelen, postale en bancaire dienstverlening, cadeaukaarten, telefoon 
en pre paid kaarten) geldt dat slechts de provisie onderdeel uitmaakt van het begrip netto-omzet.  
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Helaas hebben wij destijds verder geen input van het Ministerie van VWS gekregen m.b.t. het 
omzetbegrip en zijn dan ook uitgegaan van de mening van deskundigen. Op basis van deze definitie 
hebben ondernemers, hun omzetoverzicht en samenstellingsverklaring laten opstellen.  

Wat ons betreft dient voor de bepaling van het begrip netto-omzet derhalve niet meegenomen te 
worden vergoedingen voor bijvoorbeeld het plaatsen van een Geldmaat. Dit valt niet onder het 
begrip netto omzet, net zoals kortingen en dergelijke hier niet onder vallen. Dit is een vergoeding 
voor het gebruik van de ruimte, stroom, etc. Immers het betreffen geen goederen of diensten 
conform het begrip netto omzet:  

“de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder 
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen“.  

NSO Retail dringt er bij de NVWA op aan dat controles van omzetoverzichten op basis van een 
afwijkende, eenzijdig door de NVWA gehanteerde, definitie per direct worden gestaakt. Boete 
aanzeggingen die gedaan zijn op basis van deze definitie, dienen te worden ingetrokken.  
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M.b.t. het accepteren van een door een RA- of AA accountant opgesteld overzicht, voert de NVWA 
onaangekondigd een veel verdergaande inspectiepraktijk. Uit alle stukken die omtrent dit onderwerp 
naar voren zijn gekomen blijkt dat een samenstelling van een RA of AA-accountant voldoende is om 
aan te tonen dat men voldoet aan de juiste samenstelling en hoogte van de omzet van het 
assortiment.  

Nu moet de ondernemer veel tijd vrijmaken en kosten maken om aanvullende informatie te 
overleggen. Daar was nu toch de samenstellingsverklaring door een onafhankelijke accountant voor 
bedoeld. Nu vindt extra controle plaats in een mate die in redelijkheid niet van deze MKB-
ondernemers gevraagd kan worden.  

In de bijeenkomst is door de NVWA toegezegd NSO Retail voortaan vooraf geinformeerd wordt over 
veranderingen of toevoegingen in een inspectiepraktijk. En dat de huidige inspectiepraktijk op dit 
punt geëvalueerd worden en dat NSO Retail geïnformeerd wordt over de uitkomsten van deze 
evaluatie.  

N.a.v. “nicotinezakjes  

NSO Retail is ter plekke door de NVWA geïnformeerd dat de verkoop van zogenoemde nicotinezakjes 
verboden gaat worden en heeft hiervan kennisgenomen.  
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MAIL 1 
 

Van: xxx [NVWA] 
Verzonden: vrijdag 26 november 2021 13:26 
Aan: xxx [NSO] 
Onderwerp: Verslag bijeenkomst NVWA/NSO Retail 10 november 2021 
Urgentie: Hoog 

 

Beste xxx, 

  

Bijgevoegd het verslag van de bijeenkomst NVWA – NSO Retail op 10 november 2021.  

  

Graag vernemen we uiterlijk 13 december jullie reactie of er eventuele onjuistheden in staan in de 
punten die door de NSO Retail of de vertegenwoordigers tijdens het overleg zijn gemeld. Deze 
reactie zullen we ook integraal aan het einde van het verslag toevoegen. Daarna ontvangt u een 
definitieve versie van het verslag en zullen wij deze ook publiceren in het kader van artikel 5.3 
FCTC. 

  

Tevens vernemen we nog graag namen van alle deelnemers aan het overleg en voor welke 
organisatie zij werken. Dit nemen we op in het verslag. Overigens zullen alle persoonsnamen 
worden gelakt bij het publiceren van het verslag. 

  

Met vriendelijke groet, 

xxx 
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MAIL 2 
 
 
Van: xxx [NSO]  
Verzonden: maandag 13 december 2021 13:56 
Aan: xxx [NVWA] 
Onderwerp: RE: Verslag bijeenkomst NVWA/NSO Retail 10 november 2021 

  

Dag xxx, 

  

Hartelijk dank voor deze verslagversie. Bijgaand stuur ik je onze reactie hierop. 

  

Graag blijven wij met de NVWA in gesprek over de nalevings- en handhavingspraktijk. 

Met als doel: méér duidelijkheid voor de retailers en daardoor een betere naleving! 

  

Verschillende onderwerpen van de bijeenkomst - en in het verslag - vragen om 
vervolgcontact tussen NVWA en NSA Retail. 

Met name met betrekking tot de punten “niet van buitenaf zichtbaar” en de controle van de 
zogenoemde 7-tons winkels (het omzetbegrip) vragen op korte termijn om actie en meer 
duidelijkheid. 

  

We hopen dan ook spoedig van je te horen. 

  

Met vriendelijke groeten, 

xxx 
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MAIL 3 
Van: xxx [NVWA] 
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 15:07 
Aan: xxx [NSO]  
Onderwerp: RE: Verslag bijeenkomst NVWA/NSO Retail 10 november 2021 

 

Beste xxx, 

 

Dank voor het doorgeven van de namen van de deelnemers aan het overleg. Deze zullen 
we toevoegen aan het verslag.  

Hieronder ga ik in op drie punten uit de reactie van de NSO: “niet van buitenaf 
zichtbaar”, “7-tons winkels” en “meldingen”. De overige punten hebben we ter 
kennisgeving aangenomen en hiervoor blijven we bij de uitleg zoals gegeven in het 
verslag. Zoals aangegeven zal de gehele reactie en deze mailwisseling worden 
meegenomen bij de openbaar te maken informatie in het kader van artikel 5.3 van het 
WHO Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.  

Niet van buitenaf zichtbaar 

Op 1 januari 2020 is artikel 5.9 van het Tabaks- en rookwarenbesluit in werking getreden 
waarin de voorwaarden voor uitzondering op het uitstalverbod voor speciaalzaken zijn 
opgenomen. Hierin is expliciet verwoord dat de te koop aangeboden tabaksproducten en 
aanverwante producten niet van buiten de speciaalzaak zichtbaar mogen zijn. De 
toelichting op dit artikel is helder; er is geen sprake van enige nuancering op dit punt. In 
de reactie van de NSO wordt gerefereerd aan nuancering van “niet van buitenaf 
zichtbaar” uit de toelichting van de Regeling tabaksreclame in of aan tabaksspeciaalzaken 
en tabaksverkooppunten. Deze regeling stamt uit 2007 en had enkel betrekking de 
plaatsing van reclame in een speciaalzaak en niet op de voorwaarden van de 
uitzondering op het uitstalverbod uit 2020.  

Gezien de duidelijke norm “niet vanaf buiten zichtbaar”  is het niet mogelijk, aanvullend 
op hetgeen reeds in het verslag is weergegeven, op voorhand tot een nadere detaillering 
van deze norm te komen. Aangezien iedere situatie anders is, zal in de praktijk door de 
inspecteurs in redelijkheid worden beoordeeld of producten van buitenaf zichtbaar zijn. 
Zoals in het overleg aangegeven is dit aspect onderdeel van de intervisie tussen 
inspecteurs om zo uniform optreden te bewerkstelligen. 

Gebleken is dat diverse bedrijven in uw branche aan deze norm kunnen voldoen. Het 
staat u uiteraard vrij om binnen uw branche de best-practice voorbeelden te delen. 

7-tons winkels 

Het begrip voor netto-omzet past de NVWA op dezelfde wijze toe zoals in de reactie van 
de NSO beschreven, met dien verstande dat onder andere ook de vergoeding (voor 
het  beschikbaar stellen van winkelruimte) voor het plaatsen van een geldautomaat 
onder die definitie van netto-omzet valt. Het betreft hier immers een niet incidentele 
bedrijfsactiviteit, waarbij een vergoeding wordt verkregen voor het beschikbaar stellen 
van een aantal vierkante meters winkelruimte. 
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Zoals tijdens het overleg toegelicht, hebben we de afgelopen periode inspecties 
uitgevoerd bij speciaalzaken om na te gaan of deze aan de uitzonderingsvoorwaarden 
voor het uitstalverbod voldoen. Bij een deel kon tijdens de inspectie al worden 
geconcludeerd dat het bedrijf voldeed, bij een deel kon worden geconcludeerd dat het 
bedrijf niet voldeed en bij een deel kon dat oordeel niet zonder nader onderzoek worden 
vastgesteld. Bij een deel van die laatste groep is nader administratief onderzoek 
uitgevoerd. Bij een derde van die bedrijven bleek dat zij niet aan de voorwaarden 
voldeden. Dit vormt voor ons dan ook aanleiding om ook in 2022 nader onderzoek te 
blijven uitvoeren. Op basis van de ervaringen uit 2021, zullen we bij speciaalzaken een 
eenvoudige administratieve controle uitvoeren door de gegevens uit het omzetoverzicht 
en de samenstellingsverklaring te vergelijken met de jaarrekening over 2020. In geval 
van twijfel kan door de inspecteur om nadere informatie worden gevraagd. Bij twijfel en 
als op basis van de samenstellingsverklaring onvoldoende duidelijkheid wordt verkregen, 
zal nader administratief onderzoek worden verricht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer 
een speciaalzaak veel andere productcategorieën in het assortiment heeft en in de 
samenstellingsverklaring enkel is vermeld dat de omzet minder dan 700.00,- euro 
bedraagt en voor minimaal 75% is behaald uit de verkoop van tabaksproducten en 
aanverwante producten, zonder dat daarbij meer informatie is gegeven welke producten 
daarbij zijn meegerekend. Onder aanverwante producten wordt conform de Tabaks- en 
rookwarenwet begrepen: dampwaren en voor roken bestemde kruidenproducten. Andere 
producten zoals vloei, aanstekers en asbakken vallen hier niet onder. Bij deze winkels 
wordt naast de jaarrekening 2020 ook de auditfile financieel (XAF) boekjaar 2020 en de 
transactiegegevens (Auditfile Afrekensystemen (XAA) c.q. datadump (back-up)), 
elektronisch journaal of andere (omzet)overzichten opgevraagd. Indien ook dit nog 
onvoldoende duidelijkheid geeft, kan diepgaander uitgebreid administratief onderzoek 
worden verricht, waarbij ook de auditfile financieel (XAF) boekjaar 2020 wordt 
opgevraagd. 

Vanaf 15 februari zullen wij de inspecties bij de “7-tons winkels” weer hervatten. Deze 
bedrijven kunnen dus tot die tijd nogmaals nagaan of zij aan de uitzonderingseisen 
voldoen. Als dit niet zo is, moeten zij de producten afdekken en kunnen zij hun 
registratie intrekken door dit door te geven zoals in het afhandelbericht van hun 
registratie is vermeld. Bij deze inspecties, wat overigens voor alle inspecties geldt, is de 
NVWA inspecteur op basis van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd zijn informatie 
op te vragen en moeten bedrijven daaraan hun medewerking verlenen. 

Meldingen 

Naar aanleiding van de vragen van de NSO over de afhandeling van meldingen, kan het 
volgende worden aangegeven. Personen die een reclameverbod-melding indienen, 
krijgen een algemeen afhandelbericht. Meldingen op het gebied van het reclameverbod 
hebben een hoge prioriteit en worden allemaal beoordeeld. Als uit de melding een 
mogelijke overtreding van het reclameverbod blijkt, wordt ook een inspectie uitgevoerd. 
De huidige werkwijze van afmelden richting de melder wordt hierbij gecontinueerd.  

Tot slotte.  Zoals aangegeven zullen we voorafgaand aan de wijziging van de 
reclameverbod-eisen voor speciaalzaken een communicatietraject starten. In dat kader 
zullen wij dan contact met de NSO opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
 
xxx 
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MAIL 4 
Van: xxx [NSO]  
Verzonden: maandag 7 februari 2022 15:36 
Aan: xxx [NVWA]  
Onderwerp: RE: Verslag bijeenkomst NVWA/NSO Retail 10 november 2021 

 

Beste xxx, 

Dank voor deze reactie. 

Helaas moeten we constateren dat er m.b.t. “niet van buitenaf zichtbaar” nog steeds sprake 
is van een onwerkbare situatie. 
Het volledig afdekken van een winkelgevel leidt tot onverantwoorde, onveilige situaties voor 
de ondernemer en zijn medewerkers in de winkel. 

In je mail geef je aan dat gebleken is dat diverse bedrijven in onze branche wèl aan deze 
NVWA-norm kunnen voldoen. Deze voorbeelden zijn ons niet bekend. Kan je s.v.p. de 
betreffende adressen met ons delen? 

Eerder is vanuit de NVWA uitgesproken dat men oog heeft voor het veiligheidsaspect, er zou 
niet rigide geïnspecteerd worden met de neus tegen de voordeur of etalage. Hoe wordt dit 
in de praktijk ingevuld? 
Retailers worden tijdens inspecties zodanig door inspecteurs aangesproken dat een 
winkelpui volledig afgedekt moet zijn, met als gevolg dat geen enkele sociale controle (van 
buiten naar binnen en van binnen naar buiten) meer mogelijk is. 

Hierbij stellen we voor gezamenlijk advies te vragen bij het Nationaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing (NPC). Dit NPC is een platform van overheid en bedrijfsleven voor 
de aanpak van criminaliteit tegen bedrijven. De Ministeries van Justitie en Veiligheid en 
Economische Zaken zijn hierin vertegenwoordigd als ook VNO-NCW en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG).  

De adviesvraag zou kunnen zijn: Hoe geven we invulling aan het wettelijke vereiste dat 
tabaksproducten niet buiten een verkooppunt zichtbaar mogen zijn, met inachtneming van 
minimale veiligheidsvereisten voor de in het verkooppunt werkzame personen. 

Graag hoor ik van je of de NVWA mee zou willen werken aan een dergelijke adviesaanvraag 
bij het NPC. 

Ons tweede verzoek is van procedurele aard. Bij een aantal ondernemers is de afgelopen 
maanden, tijdens een NVWA-inspectie, aangekondigd dat er over circa 3 maanden een 
herinspectie zou plaatsvinden m.b.t. “van buitenaf zichtbaar”. Deze ondernemers hebben 
nog geen nadere stappen gezet m.b.t. het verder afdekken van hun gevel vanwege de 
veiligheid en ook hangende het nadere contact dat zou plaatsvinden tussen NVWA en NSO 
Retail. 
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Vraag: Kan ik hen informeren dat dit nader contact tussen NVWA en NSO Retail nog gaande 
is dat dat er in die winkels vooralsnog geen herinspectie - op dit punt - zal plaatsvinden. 

  

Ik hoor graag van je. 

Met vriendelijke groeten, 

xxx 
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MAIL 5 
 

Van: xxx [NVWA]  
Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 15:33 
Aan: xxx [NSO]  
Onderwerp: RE: Verslag bijeenkomst NVWA/NSO Retail 10 november 2021 

 

Beste xxx, 

Het NPC kan jullie mogelijk van tips voorzien hoe voorkomen kan worden dat de producten niet 
van buitenaf zichtbaar zijn, rekening houdend met het veiligheidsaspect. De vereiste “niet van 
buitenaf zichtbaar” uit de Tabaks- en rookwarenwet is helder en dat is ook de norm die wij 
uitdragen. Deze vereiste staat niet op zichzelf, maar is een van de vereisten uit de Tabaks- en 
rookwarenwet die gesteld wordt aan de uitzondering op het uitstalverbod. Kiest een ondernemer 
ervoor om de producten in zijn winkel te tonen, dan is het dus aan de ondernemer om hier een 
correcte invulling aan te geven rekening houdend met het veiligheidsaspect. Gezien de duidelijke 
norm “niet vanaf buiten zichtbaar” is het voor ons niet mogelijk, aanvullend op hetgeen reeds in 
het verslag en vorige mail is weergegeven, op voorhand tot een nadere detaillering van deze norm 
te komen. Een adviesaanvraag bij het NPC is voor het NVWA-toezicht op deze norm niet verder 
nodig. Zoals eerder aangegeven, zullen de herinspecties op dit onderdeel ook vanaf 15 februari 
weer opgestart gaan worden. 

 

Met vriendelijke groet,  

xxx 

 
 

 


