Van: TZN [mailto:info*zn-nederland. nu
Verzonden: dinsdag 26 april 2016 17:22
Aan:
);
Onderwerp: Exploitanten van tabaksautomaten invésteren fors in volgndap verbetering naleving leeftijdsgrens
tabaksverkoop

Goederniddag
Met het bestellen van bijna 3.300 ID-lezers hebben de grootste exploitanten van tabaksautornaten een
volgende grote stap gezet op weg naar het structureel verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrens voor
tabaksverkopen middels tabaksautomaten. Deze stap van Lekkerland Vending Services en
groothandelsorganisatie FOOX volgt op een succesvolle pilot bij ruim 700 automaten en maakt onderdeel
uit van het plan van aanpak voor de verbetering van de naleving van de leeftijdsgrens bij automaten. Naar
verwachting zullen de 3.300 bestelde ID-readers begin september zijn ingebouwd en operationeel zijn.
Daarmee komt het totale geïnvesteerde bedrag sinds de inwerkingtreding van het plan van aanpak op ruim
1,5 miljoen Euro (ontwikkel- en aanschafkosten ID-lezers plaatsingskosten en communicatiekosten). Met
deze substantiële investeringen laten de exploitanten zien dat zij hun verantwoordelijkheid om de naleving
verder te verbeteren dan ook serieus nemen.
,

Deze exploitanten gezamenlijk goed voor bijna 11.000 van de 14.000 in Nederland aanwezige
tabaksautomaten en lid van brancheorganisatie TZN hebben deze stap gezet nadat de resultaten van een
proef met van ID-lezers voorziene tabaksautomaten succesvol werd afgerond. Deze proef liep van
november 2015 tot en met maart 2016 en liet zien dat de techniek goed functioneerde en zowel de
horecaondernemers als hun personeel en de consumenten positief reageerden op de met ID-lezers uitgeruste
automaten.
—

—

Voor tabaksautomaten bestaan duidelijke wettelijke regels: de automaten moeten binnen staan, in het zicht
van personeel en zij dienen standaard vergrendeld te zijn. Ontgrendeling kan alleen plaatsvinden na
leeftijdsverificatie door de verkoper. In de zomer van 2015 bleek uit cijfers van het ministerie van VWS dat
de naleving van de leeftijdsgrens bij tabaksautomaten ver onder de maat was. TZN heeft zich hierop
volgend nadrukkelijk tot doel gesteld om zo snel mogelijk te komen tot een structurele verbetering van
naleving van de leeftijdgrens van de verkopen via de tabaksautomaat. Hiertoe heeft TZN een “Plan van
Aanpak” geschreven. Dit plan heeft u eind januari 2016 van ons per mail ontvangen.

In dit plan van aanpak staat beschreven dat TZN tot de conclusie is gekomen dat bij tabaksautomaten de
oplossing voor het structureel verbeteren van de naleving van de leeftijdsgrens gezocht moet worden in
technologische aanpassing aan de automaat en niet in het activeren van het horecapersoneel. We gaan onze
automaten voorzien van ID-lezers. Hierdoor ontlasten wij het horecapersoneel. Zij hebben het immers al
lastig genoeg bij de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol. Door de leeftijdscheck en de ontgrendeling
aan de 10-lezers te koppelen zal er sprake zijn van een 100% leeftijdscontrole en 100% naleving. Dat laatste
natuurlijk tenzij de consument identiteitsfraude pleegt.
De consument hoeft overigens niet te vrezen dat deze oplossing zijn privacy schaadt. De ID’s worden alleen
gelezen. Er wordt niets opgeslagen en de automaten en de ID-lezers zijn zogenaamde stand-alone apparaten.
Er is ook geen internetverbinding met welke database dan ook.
De investeringen die met de inbouw van de ID-lezers zijn gemoeid, zullen naar verwachting van TZN
tevens zorgen voor een geleidelijke forse vermindering van het aantal tabaksautornaten in Nederland.
Wij zullen u blijvend op de hoogte houden van dc vorderingen van ons Plan van Aanpak. Mocht hierover,
of naar aanleiding van deze mail behoefte hebben aan nadere informatie, dan zijn wij vanzelfsprekend te
allen tijde bereid met u in gesprek te treden.
N.B.: vanzelfsprekend is er een brief met bovenstaande informatie onderweg richting staatssecretaris Van
Rijn.
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