
Van: 
Aan: 	 ("minez.ni  
Cc: 
Onderwerp: 	Re: NSO retail inzake beperking verkooppunten tabak 
Datum: 	vrijdag 11 maart 2022 12:11:35 
Bijlagen: 	NSO visie beperking vkp maart 2022.pdf 

na minezk.ni 

Geachte mevrouw 	en heer 

Dank voor uw reacties op ons verzoek om te spreken over de beperkingen van 
verkooppunten voor tabak. 
Natuurlijk zijn wij bekend met artikel 5.3 van het WHO-kaderverdrag. Wij hebben echter 
op 19 november 2020 een gesprek gehad met de staatssecretarissen Paul Blokhuis en 
Mona Keijzer. 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 u in uw mail 
aangeeft. 
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 over onze visie en plannen van gedachten te 
wisselen. 

Met vriendelijke groet, 

, voorzitter 

Pziggo.ni 

Van: 	 @minvws.nl> 

Datum: vrijdag 25 februari 2022 om 14:12 

Aan: 	 @ziggo.nl> 

CC: 
	

@retailkantoor.ni>, 

@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: NSO retail inzake beperking verkooppunten tabak 

Geachte heer 

In verband artikel 5, derde lid, van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging wijs ik uw 



verzoek om in overleg te treden over de tabaksverkoop in uw sector af. In het kader van dit zelfde 
artikel zal deze correspondentie worden gepubliceerd op Overzicht contacten met tabaksindustrie 2022 I  
Publicatie I Rijksoverheid.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Van: 	 @ziggo.nl> 
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 14:53 
Aan: 	 @minvws.nl> 
CC: @retailkantoor.nl> 
Onderwerp: NSO retail inzake beperking verkooppunten tabak 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. mevrouw 
verzonden per e-mail ; 

Zeist, 17 februari 2022 

Betreft: 	Reactie SEO-rapport beperking verkooppunten tabak 
Oproep: 	Geef de tabaks/gemakswinkels de mogelijkheid hun bijdrage aan lokale 
bedrijvigheid en leefbaarheid te blijven vervullen. 

Geachte mevrouw." 

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. 

Graag willen wij dit plan met u en het ministerie van EZK bespreken. Kunnen wij u 
benaderen om hierover een afspraak te maken? 
Voor nadere informatie en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze 
directeur, de heer 	 Pretailkantoonnl of 

Met vriendelijke groet 

Voorzitter 

NSO RETAIL 
Postbus 762 
3700 AT Zeist 
T: 088- 
E: 	 aretailkantoor.n1 

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. 
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